SOL·LICITUD D’ABONAMENT A LES PISTES DE TENNIS I PÀDEL DE LA
ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA
DADES DEL/LA SOL·LICITANT
ALTA NOVA:

RENOVACIÓ:

TIPUS D’ABONAMENT:

ABONAT/ADA AL SME:

FINS A FINAL D’ANY:

SI

SEMESTRAL:

NO

Nº ABONAT/ADA:

TRIMESTRAL:

Nom:....................................................Cognoms: ........................................................................................................
Data de naixement (dd/mm/aaaa): .................................................NIF: .....................................................................
Adreça: ..............................................................Població:.............................................Codi postal: ...........................
Telèfon: ...............................................Correu electrònic: ............................................................................................
Sexe:



Home

Dona

He rebut les normatives d’ús de les pistes de tennis i pàdel de la Zona Esportiva la Devesa

Només podran abonar-se a les pistes de tennis i pàdel els usuaris/àries a partir de 14 anys.
En cas de voler prorrogar l’abonament s’ha de tramitar la renovació pertinent omplint un full de sol·licitud.
Es procedirà a la baixa automàtica un cop finalitzat el període tenint en compte la tipologia d’abonament que
s’ha sol·licitat.
Només es faran devolucions d’imports en determinats supòsits de caràcter excepcional i degudament justificats,
mitjançant la presentació d’una sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Girona.
Per donar-se de baixa és necessari presentar el document de baixa que trobareu a les mateixes
instal·lacions de la Zona Esportiva la Devesa o bé al web del Servei d’Esports:
http://www2.girona.cat/ca/esports_eq_tennis, i enviar-ho al mail: devesa@ajgirona.cat
AUTORITZACIÓ PARE/MARE O TUTOR/A (en el cas de menors d’edat)
El pare/mare o tutor/a (nom i cognoms) ...................................................., amb DNI ..........................,
AUTORITZA el seu fill/filla, per mitjà del present document, a que el Servei Municipal d’Esports el/la doni
d’alta com a abonat/ada a les pistes de tennis i pàdel de la Zona Esportiva la Devesa. Declara que
assumeix tota la responsabilitat que es derivi de l’ús del servei per part del seu fill/filla.
Política de protecció de dades de caràcter personal: Les vostres dades personals s’incorporaran en els fitxers
automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució d’aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació,
cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l’Ajuntament de Girona o al Registre
Telemàtic habilitat al web www.girona.cat.
Les vostres dades personals s’incorporaran a un fitxer automatitzat amb la finalitat de ser utilitzades per l’Ajuntament de
Girona i els seus organismes vinculats per a la difusió de les seves activitats. Si no autoritzeu l’ús de les vostres dades per a
aquesta finalitat marqueu la següent casella.




NO autoritzo la utilització de les meves dades per a la distribució d’informació d’activitats de l’Ajuntament de Girona.
NO autoritzo la utilització de les meves dades per a la distribució d’informació d’activitats d’altres entitats no municipals
que col·laboren amb l’Ajuntament de Girona.

Girona, .................................de.........................................de 20..........
Signat,

