“És un casal DIFERENT, ple de jocs,
propostes creatives, moviment, natura,
excursions, aigua i tennis!”

STAGE (a partir de 9 anys)
QUE FAREM?

QUI SOM?
Iván Martínez: Director de
l’escola de tennis de Collbató.
Entrenador Nacional de tennis titulat per
Federació Catalana.
Aniol Collado: Graduat en INEFC. Tècnic nivell
2 d’atletisme. Monitor de lleure.
Berta Piqué: Estudiant de Belles Arts a la UB.
Directora i monitora d’oci i temps lliure.

MATÍ ( DE 9’00 A 13’00)
- Entrenaments tècnics i tàctics
- Preparació física
Els infants que es quedin a per la tarda,
estaran conjuntament amb els del casal.

CASAL (a partir de 4 fins als 12 anys)
QUE FAREM?

1 • Iván: 663 090 445 • Aniol: 646 523 752
• Berta: 608 653 823
8 estiu@tenniscollbato.cat
f Estiutenniscollbató
4 tenniscollbato@gmail.com

MATÍ ( DE 9’00 A 13’00)
Descoberta de l’entorn - atletisme - curses
d’orientació - gimcanes - manualitats - tennis
- excursions - tallers de música i ciència - (...)

PODEU DESCARREGAR DES DE LA WEB LA

INSCRIPCIÓ EN PDF I ENTREGAR-LA VIA MAIL O EN
FÍSIC QUALSEVOL DIA ENTRE SETMANA (de 17’00 a

ON HO FAREM?
Entre el camp de futbol, on hi hauran carpes
habilitades i les pistes de tennis.

21’00 a les pistes de tennis):
Carrer Lleida, 4, 08293 Collbató, Barcelona.
ORGANITZA:

COL·LABORA:

DADES PERSONALS
NOM I COGNOMS
DATA DE NAIXEMENT
Nº CAT SALUT (Cal portar fotocòpia)
TEL. CONTACTE
E-MAIL

CONTACTE AMB NOSALTRES:

→

full d’inscripcio

TANT PELS INFANTS DEL CASAL COM DEL
STAGE, CADA DIVENDRE HI HAURÀ UNA
ACTIVITAT ESPECIAL CONJUNTA (Amb
mooltes sorpreses!)

NOM PARES

DADES BANCÀRIES
ENTITAT

OFICIONA

D.C

Nº COMPTE (AMB L’IBAN)
SOCI C.T COLLBATÓ?
DATES

SI

CASAL

Del 25 al 29 de juny
Del 2 al 6 de juliol
del 9 al 13 de juliol
del 16 al 20 de juliol
del 23 al 27 de juliol
del 3 al 7 de setemebre
Matí (de 9’00 a 13’00)
Matí + tarda (de 9’00 a 17’00)
Acollida (de 8’00 a 9’00)
Dinar

NO
STAGE

Al·lèrgies (reacció i com actuar),
problemes físics, dietes especials...

PREUS PER SETMANES:

OFERIM:

¤ CASAL
Matí: » Socis - 44 €
» No socis - 49 €
Matí + Tarda: » Socis - 61 €
» No socis - 66 €
*Sap nedar?

Autoritzacions:
Jo...................................amb DNI num...............
AUTORITZO al meu fill/a a:
Utilitzar el servei de transport durant el
casal / stage.
Fer sortides a peu o en bicicleta per
l’entorn.
Que pugui aparèixer a les fotografies que
es fagin durant el casal/ stage a la web del
club o al facebook d’aquest.
Certifico que el meu fill/a no té cap tipus de
malaltia o lesió que li impedeixi la pràctica
d’esport.
Signatura:

¤ STAGE
Matí: » Socis - 70 €
» No socis - 77 €
Tarda: » + 16 €
Acollida: (de 8 a 9) GRATUÏTA
Dinar: 35 € (setmana) 7’50 € (dia)
Assergurança: 5 € per inscripció
¤ DESCOMPTES
• 10 % per inscripció anticipada
> Abans de l’1 de juny
• 5 % pels germans (tots els inscrits)
• 5 % pels que estan 4 setmanes
¤ FORMA DE PAGAMENT

Protecció de dades: En compliment de l’article 5 de la Llei 15/1999, us informem que
les vostres dades personals incloses en aquest formulari seran incorporades en un
fitxer anomenat clients, propietat del Club de Tennis Collbató, amb finalitat de cursar
aquesta sol·licitud d’inscripció i enviar-vos publicitat del club amb la vostra signatura,
consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les vostres dades personals
segons les finalitats exposades. En cas de que el/la participant sigui menor d’edat, la
responsabilitat recaurà sobre els pares o tutors. Els interessats podeu exercir el dret
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit tramés a
estiuteniscollbato@gmail.com

I...

• 50 % amb la inscripció
• 50 % a la 1ra setmana de juliol

DEL 25 DE JUNY AL 27 DE
JULIOL I DEL 3 AL 7 DE
SETEMBRE

