CLUB DE TENNIS CABRILS

CLUB DE TENNIS CABRILS

Vine’ns a conèixer!
PROMOCIÓ
D’ESTIU
Quota Familiar:

125€ / 1 mes
330€ / 3 mesos
(inclou tota la teva familia)

Quota Individual:

67€ / 1 mes

(inclou prova de nivell de l’escola
de tennis del club)

Urbanització Sant Crist
C/ de la Piscina, 6
08348 Cabrils
Tel i Fax: 93 753 22 57
www.ctcabrils.com

Entregant aquest fulletó a la Secretaria
del Club,et podràs beneficiar d’aquesta
promoció.
Promoció vàlida durant 3 mesos.

SERVEIS DE LLEURE, ESPORTIUS I EDUCATIUS
C/Jaume Balmes 8
08810 St. Pere de Ribes / T 93 119 59 27
info@tempsdelleure.cat
www.tempsdelleure.cat
Segueix-nos:

DISSENY: MONOLOCOBCN.COM

• 7 pistes de Tennis
• 7 pistes de Pàdel
• 1 piscina
• Sala d’activitats
dirigides i sala de
fitness
• Restaurant amb
menú diari

CAMPUS ESPORTIU

Estiu 2021

Del 28 de juny al 30 de juliol
Del 30 d’agost al 10 de setembre

PLACES LIMITADES!

CAMPUS ESPORTIU

ESTIU 2021

NOTES
• S’aplicarà un 5% de descompte del preu total en
les inscripcions de cada germà.
• Durant tot l’horari del campus els nens i nenes
estaran sota la supervisió dels monitors/es.
• Nombre de places limitades.
• Possibilitat de pagament fraccionat en 2
vegades.
En cas que el campus no es pugui realitzar per
motius del Covid-19, es retornarà la totalitat de
la transferència feta.

INSCRIPCIONS
CLUB DE TENNIS CABRILS. DE 3 A 12 ANYS
En la realització del casal d’estiu, hem donat molta importància en despertar l’interès dels nens i nenes vers
l’esport i el joc des d’un enfocament lúdic, en un ambient totalment diferent al que viuen cada dia. Totes les
activitats, estan dissenyades per la participació activa dels nens i nenes.

HORARIS:

Matí de 9:00 a 14:00h.
Matí amb dinar de 9:00 a 15:00h.
Tot el dia: 9:00 a 17:30
• 08:00 a 08:45 Servei d’acollida
• 08:45 a 09:00 Rebuda dels nens/es
• 09:00 a 14:00 Activitats
• 14:00 a 15:00 Dinar i activitats calmades
• 15:00 a 17:00 Activitats
• 17:00 a 17:30 Dutxa, berenar
• 17:30 Recollida

GRUPS I EDATS:

El Campus està obert a nens I nenes que aquest
curs escolar han fet entre P3 i 6e de primària.
Els grups es distribuiran segons el curs fet.

Tots els preus inclouen totes
les activitats, assegurança de
responsabilitat civil i d’accidents,
samarreta i gorra del campus.

JUNY - JULIOL

DIES

ACTIVITATS:

Esportives:
Tennis, pàdel, curset de natació, multiesport, esports
alternatius, tir amb arc...
De lleure:
Jocs, acampada, piscina lliure, festa final, tallers, activitats de cohesió, jocs del món, excursions...

MONITORS/TÈCNICS I ASSEGURANCES

La ràtio i titulacions dels monitors i tècnics del campus,
és l’estipulada pel Decret 267/2016 que regula les
activitats de lleure amb menors d’edat, així com la de
les cobertures de les assegurances de Responsabilitat
Civil i d’Accidents.

Es considera setmana
5 dies consecutius amb
un mínim d’inscrits la
mateixa setmana.

Tarifes

Acollida puntual: 4€
Acollida setmanal: 15€
Dinar esporàdic: 11€
(inclou estada fins les 17:30h
i berenar)

1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes

MATÍ
125€
245€
365€
485€
595€

MATÍ AMB DINAR
165€
325€
485€
645€
790€

TOT EL DIA
180€
355€
530€
705€
850€

Recepció del CT Cabrils
Pagament:
• En efectiu a l’oficina del CT Cabrils
• Transferència bancària:
CC IBAN ES71 0081 0020 1200 0129 8432
*Al fer la transferència cal indicar el nom i
cognoms del nen/a inscrit així com Campus CT
Cabrils i adjuntar el comprovant del pagament
amb la inscripció.
Les inscripcions no pagades abans de la
data escollida pel començament del campus,
quedaran anul·lades

SETEMBRE
DIES

1 setmana
2 setmanes

MATÍ
125€
245€

MATÍ AMB DINAR
165€
325€

TOT EL DIA
180€
355€

IMPORTANT:

Totes les activitats del casal estaran subjectes al
protocol d’actuació i mesures de prevenció del Covid-19
dictaminades pel Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
Aquestes tarifes estan calculades en base a les especificacions del Decret
267/2016. En cas que des de la Generalitat, aquestes es modifiquin com
a mesura de prevenció del COVID-19, les tarifes poden ser modificades.
En el cas de que es canviïn, sempre hi haurà la possibilitat del retorn de
l’import pagat en cas de cancel·lar la inscripció feta.

REUNIÓ INFORMATIVA
Dissabte 12 de juny a les 10:00 a les
instal·lacions del CT Cabrils

MÉS INFORMACIÓ

Club de Tennis Cabrils
937 532 257 / 608 957 379 / ctcabrils@ctcabrils.com
www.tempsdelleure.cat
casals@tempsdelleure.cat

