
 
 
 
 
 

DADES DEL NEN/A 
 

Data Inscripció ............................ 
Nom i Cognoms ……………………………………………………………...………………………. 
Població  ................................................................................................................................... 
Curs escolar d’aquest any  ........................... ESCOLA ......................................................... 
Telèfons de contacte en cas d’urgència: .................................... /..................................... 
Correu electrònic: .................................................................................................................... 
És el primer any que veniu?   SI      /    NO       

Marqueu amb una x     SOCI   NO SOCI  
 

PREUS 
 

NOVETAT 2013/2014!  Si t’inscrius el mes de MAIG t’apliquem PREU DE SOCI!! 
NOVETAT 2013/2014!  INTENSIUS DE NATACIÓ (20 €/setmana matins)    
  

  MATINS (de 9:00 a 13:30 hores) 
 

PREUS PER 
SETMANA 

1 i 2 
 SETMANES 

3 i 4  
SETMANES 

a partir de 5 
SETMANES 

SOCI 65 € 62 € 59 € 

NO SOCI 75 € 72 € 69 € 
 
 

TOT EL DIA (de 9:00 a 17:30 hores) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALTRES SERVEIS 

 

o Servei despertador:  
 

o  SERVEI DESPERTADOR GRATUÏT!  (a partir de les 8:00 h.) 
 

o Servei menjador:  
 

o 7 €/dia pels nens/es que contractin tot el dia.  
o 9 €/dia pels nens/es que contractin horari de matí, però que es vulguin 

quedar a dinar (horari de recollida 15:00 hores). 
 

o Cursos intensius de Tennis o Pàdel:  (de 9:00 a 10:30 h. o de 10:30 a 12:00 h.) 
                 

 

o 30 €/setmana opció Estades d´estiu + curs intensiu. 
o 40 €/setmana per tothom, opció sense Estades. 
o Mínim 4 nens/es per pista.  A partir de 8 anys. 

 

+ 25€/SETMANA 
(preu tarda) 

 



 

  
SETMANES 

 
  Marca amb una  X  les setmanes a les que s’inscriu  
 

LES SETMANES ESCOLLIDES SEMPRE ES PODRAN CANVIAR. 
      

 
Setmana 1: del 25 al 27 de juny 
(40€ / setmana) 

       Setmana 2: del 30 al 4 de juliol 
       Setmana 3: del 7 a l’11 de juliol 
 Setmana 4: del 14 al 18 de juliol 
 Setmana 5: del 21al 25 de juliol  
 Setmana 6: del 28 de juliol a l’1 d’agost  

 

 ACAMPADES:  Setmanes  1 ‐ (4) ‐ 5 ‐ 6   
 

DADES D’INTERÈS DEL NEN/A 
 
Sap nedar?  SI       NO       
          
Pateix alguna al·lèrgia, deficiència o malaltia?   
………………………………………………………................................................................................................................. 
 
Hi ha algun tret del caràcter o personalitat que cal tenir en compte? 
…………………………………………………………………………………………………………............................................. 

 

CONDICIONS DE PAGAMENT 
 

 

o Descompte per germà    3% a aplicar al 2n. germà inscrit.   
                                               5% a aplicar al 3r.  germà inscrit. 
                                   

o FORMA DE PAGAMENT 
 

  EFECTIU   VISA    BANC           IMPORT TOTAL  
 
 

o COMPTE D’INGRÉS PER A FOMALITZAR LA INSCRIPCIÓ: 
 
-A qualsevol de les oficines de CATALUNYA CAIXA al compte  ES07 2013 6010 19 0110932568 

 
o Una vegada efectuada la inscripció, no es farà cap tipus d’abonaments ,a excepció d’aquells 

casos que degudament justificats, autoritzi i acordi el mateix responsable de les activitats d’estiu. Hi 
ha la possibilitat de canviar de setmana sempre que hi hagi places.  

 

DOCUMENTACIÓ 
 

REUNIÓ INFORMATIVA EL DIVENDRES DIA 13  DE JUNY A LES 19.00 HORES. 
(principalment pensada per la gent que s’inscriu per primera vegada) 

 
Els nens han de portar: roba còmoda per jugar i fer esport, una raqueta de tennis (si no en teniu la facilitem), 

esmorzar, aigua, banyador, tovallola, xancletes, protecció solar i MOLTES GANES DE PASSAR-HO BÉ! 
 
PROMOCIÓ  
El Club Tennis Manresa queda autoritzat a utilitzar per a la promoció dels cursos d’estiu, les fotografies, filmacions, i 
la resta de materials gràfics realitzats durant aquests i en els quals pugui aparèixer l’alumne/a, sense que li 
correspongui cap contraprestació per aquest concepte, a no ser que se’ns comuniqui el contrari.  

 
Ctra. Santpedor,s/n, 08272 Sant Fruitós de Bages.Tel.938772407/Fax93874140  

joan.prat@clubtennismanresa.com  www.clubtennismanresa.com  FACEBOOK  

 Setmana 7: del 4 al 8 d’agost 
       Setmana 8: de l’11 al 14 d’agost 
       Setmana 9: del 18 al 22 d’agost 
 Setmana 10: del 25 al 29 d’agost 
 Setmana 11:del 2 al 5 de setembre 

 
Setmana 12: de 8 al 10 de setembre 
(40€ / setmana) 

                    


