CAMPUS D’ESTIU
2020

A PARTIR DEL 22 DE JUNY, JULIOL I AGOST FINS EL 10 DE SETEMBRE
(TROBAREU TOTA LA INFORMACIÓ DETALLADA A LA NOSTRA WEB )

INSCRIPCIONS OBERTES
Ompliu el formulari d’inscripció on-line que trobareu a la nostra web. Podeu escollir les
setmanes que vulgueu apuntar el vostre infant. Allà mateix es calcularà l’import total i
caldrà abonar-lo telemàticament des de la web.
Aquest any la documentació no s’ha de portar ni pagar a la recepció del Club,per a poder
respectar la normativa COVID-19.
Per a la inscripció web caldrà adjuntar (en format d’escaneig o fotografia) els següents
documents:
- Full d’inscripció completat i signat per ambdós pares. (podeu trobar el document al web)
-Declaració responsable que l´infant/adolescent reuneix els requisits de salut i de
coneixement del context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.
(podeu trobar el document al web)

- Targeta sanitària.
- Carnet de vacunes actualitzat.

Informació complementària
En les setmanes de 4 dies s’aplicarà un 20% de descompte.

Per garantir la vostra plaça cal que la inscripció estigui signada i amb l’import abonat.
En cas de baixa un cop inscrita l’activitat, no es retornarà l’import abonat.
Les promocions es comptaran segons l’ordre de les setmanes inscrites
Els participants del casal d’estiu que no siguin alumnes de l’escola de tènnis o pàdel,
gaudiran gratuïtament dels primers 15 dies de l’escola de Tennis i Pàdel.

Reunió Informativa
Dijous 4 de juny a les 20h per videoconferència.

MESURES DE
SEGURETAT
COVID-19

Trobareu l’enllaç al web del Club el dia de la reunió.
Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 883 34 60 o al correu petittennis@clubtennisvic.cat

Av Olímpia s/n
08503 Gurb
938833460
petittennis@clubtennisvic.cat

CAMPUS D’ESTIU
2020

J U N Y- J U L I O L- A G O S T- S E T E M B R E

PLACES
LIMITADES

TALLERS I CAMPUS
Volem que els nens i nenes passin un estiu
genial, així que el format d’aquest casal és
purament lúdic i recreatiu, enfocat tant per
als més petits amb activitats i tallers, com
pels més grans amb jocs a l’aire lliure i
dinàmiques recreatives.
Tots els grups faran dues sessions a la
setmana de tennis, dues d’anglès i una de
pàdel. Els nens i nenes aniran a la piscina
per tenir un estiu ben refrescant.
EDATS
P2 (a partir de 2017), P3, P4 i P5,
PRIMÀRIA, 1r i 2n ESO

NOVETATS A LA PÀGINA WEB
Hi trobareu tota la informació
actualitzada referent a la COVID-19

SERVEIS EXTRA
SERVEI BON DIA:
DE 8H A 9H
NOVETAT!

SERVEI MIGDIA:
DE 13H A 14H

CASAL DE TARDES
DE 15:30 A 19:30

SERVEI TARDA:
DE 13H A 15H
DE 13H A 17H

ACTIVITATS ESPORTIVES
Els nens i nenes poden escollir entre
tennis o pàdel i serà l’esport principal que
realitzaran una hora i mitja cada dia. Es
complementaran amb multiactivitats, jocs
i entrenaments físics per a tenir un estiu
d’allò més enèrgic, acabant amb una bona
refrescada a la piscina del Club.

PROMOCIONS
PER SOCIS I NO SOCIS
PROMOCIÓ 4 SETMANES: 210€
PROMOCIÓ 5 SETMANES: 260€

EDATS
P5, PRIMÀRIA, 1r i 2n ESO

ENGLISH
SUMMER CAMP
La segona edició de l’English Summer
Camp ofereix un casal d’estiu 100% en
anglès amb monitors nadius. Els nens
podran combinar la diversió de l’estiu
aprenent Anglès, amb multiactivitats,
jocs, piscina i moltes coses més.
L’horari en llengua anglesa és de
9h a 13h o a 15h.
EDATS
PRIMÀRIA, 1r i 2n ESO

* Aquestes tarifes són aplicables de 9 a 13h
i de 15:30 a 19:30h

TARIFES I PREUS
PREUS SETMANALS

9 a 13h
13 a 15h SERVEI TARDA
13 a 17h SERVEI TARDA
8h a 9h SERVEI BON DIA
13h a 14h SERVEI MIGDIA
15:30h a 19:30h

SOCI

NO SOCI

60€
+45€
+67€
10€
10€

75€
+56€
+84€
12,5€
12,5€

60€

75€

Socis: Descompte del 15% per família nombrosa
(Només aplicable a la tarifa de 9h a 13h i de 15:30h 19:30h)

