
CASAL DE
SETMANA
SANTA

INSCRIPCIONS
DES DEL 6 DE MARÇ



El format de Casal de Setmana Santa combina el casal 
d’estiu de tallers amb el d’activitats esportives.

Les activitats de tennis, pàdel, piscina interior, multiesportives 
i jocs seran la part principal del casal. Pels més petits també 

s’inclouran a    ctivitats de manualitats, ous de pasqua, 
pintures i activitats de setmana santa.

Tots els nens i nenes faran activitats de tennis i els més grans 
de 6 anys també s’iniciaran al Pàdel. 

Les activitats seran a l’aire lliure, gaudint de l’entorn i les 
instal·lacions del club.

Edats: De P3 a 2n d’ESO 
Dates 

Abril 2023: 3 ,4 ,5 ,6  
Horari

Casal de Setmana Santa de 9h a 13h 
Serveis extres

De 8h a 9h
De 13 h a 14 h sense dinar
De 13 h a 15 h amb dinar

Podeu consultar els horaris de cada grup al web del club

TARIFES I PREUS

SERVEIS EXTRA

SERVEI BON DIA 

SERVEI MIGDIA (SENSE DINAR)

SERVEI DINAR

SOCI

13,60€

+2,40€

+2,40€

+14,00€

SOCI FN

11,56€

+2,40€

+2,40€

+14,00€

EL 9 NOU

14,30€

+2,52€

+2,52€

+14,70€

NO SOCI

16,30€

+2,80€

+2,80€

+16,80€

Per socis amb família nombrosa, descompte del 15% (Només aplicable a la tarifa de 9h a 13h)

Inscripcions per dies independents / Obert a socis i no socis

DE 9 A 13 H

DE 8 A 9 H

DE 13 A 14 H

DE 13 A 15 H

INFORMACIÓ GENERAL
En cas de baixa un cop iniciada l’activitat, no es retornarà l’import abonat.

Ompliu el formulari d’inscripció online que trobareu a la nostra web.
Podeu escollir els dies que vulgueu apuntar el vostre infant.

Allà mateix es calcularà l’import total i caldrà abonar-lo telemàticament des de la web.
Casals oberts a socis i no socis.

El club es reserva el dret de modi�car els grups en funció del volum d’infants inscrits.
Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 93 883 34 60 o al correu petittennis@clubtennisvic.cat

INSCRIPCIONS OBERTES
SOCIS / 9NOU – A partir del 6 de març / NO SOCIS – A partir del 15 de març

REUNIÓ INFORMATIVA
21 de març a les 20 h presencial i a través de videotrucada

93 883 34 60 - Av Olímpia s/n - 08503 Gurbclubtennisvic.cat

CASAL DE SETMANA SANTA

comunicacio
Tachado




