El CASAL D’ESTIU 2018 del Club de Tennis i Padel Blanes ja és aquí!!!
La preinscripció per a tots els alumnes començarà el proper:

divendres 27 d’abril a partir de les 15’00



Socis del CT Blanes :

a partir del dia 9 d’abril (sense fi d’inscripció)

DEMANEU LA FITXA DE INSCRIPCIÓ PER PORTAR OMPLENADA, AIXÍ COM MÉS INFORMACIÓ A:
secretaria@tennisblanes.com

HORARIS
* CASAL DE MATINS
* MENJADOR
* CASAL DE TARDES
* CASAL COMPLERT
* HORES DE PERMANÈNCIA

09’00 a 13’00 (es poden deixar els nens a partir 8’30 i recollir fins 13’30)
13’00 a 15’00 el dinar es farà en el bar-restaurant del CLUB DE TENNIS I PADEL BLANES
15’00 a 19’00 (es poden deixar els nens a partir 14’30 i recollir fins 19’30)
09’00 a 19’00 (es poden deixar els nens a partir 8’30 i recollir fins 19’30)
opció 1: 8’00 a 9’00
opció 2: 15’00 a 16’00
opció 3: 19’00 a 20’00

Tots els casals es tiraran endavant amb un mínim de 6 alumnes per grup

El dia de la preinscripció pel casal d’estiu s’haurà d’abonar en efectiu el 50% del preu de l’activitat i el total de la
llicència federativa (el preu d’aquesta llicència serà de 15 €).
El 50 % restant es facturarà per banc a l’inici de l’activitat en qüestió (25 de juny pel Bloc 1, 1 d’agost pel Bloc 2).
Així com el servei de menjador. També s’haurà d’omplir el full de inscripció amb totes les dades dels alumnes.

ACTIVITATS






CLASSES DE TENNIS I PÀDEL (amb els professors qualificats de l’escola)
CLASSES DE PISCINA (amb monitors titulats per a cada grup)
REPÀS ESCOLAR: EN ANGLÉS (amb llibre de repàs que s’haurà de comprar apart)
JOCS – PSICOMOTRICITAT – MANUALITATS (amb els nostres monitors de lleure)
SORTIDES I ACTIVITATS ESPECIALS (informades prèviament i amb el consentiment dels pares)

El casal d’estiu serà per nens/es des dels 4 anys fins als 12 anys (ambdós inclosos).

CASAL JUVENIL

(NOVETAT): DES DELS 13 FINS ALS 16 ANYS. ACTIVITATS DESTINADES A LA
SEVA EDAT. DINS TOTES LES FRANJES HORÀRIES, SEMPRE AMB UN MÍNIM DE INSCRIPCIONS DE 6
JOVES PER GRUP

CADA

BLOC INDEPENDENT L’UN DE L’ALTRE EN EL MOMENT DE TRIAR LES SETMANES

SETMANA 1:
SETMANA 2:
SETMANA 3:
SETMANA 4:
SETMANA 5:

BLOC 1
25 de juny al 29 de juny
SETMANA 1:
2 de juliol al 6 de juliol
SETMANA 2:
9 de juliol al 13 de juliol
SETMANA 3:
16 de juliol al 20 de juliol
SETMANA 4:
23 de juliol al 27 de juliol (festa 26 juliol)SETMANA 5:
SETMANA 6:

BLOC 2
30 de juliol al 3 d’agost
6 d’agost al 10 d’agost
13 d’agost al 17 d’agost (festa 15 agost)
20 d’agost al 24 d’agost
27 d'agost al 31 d’agost
3 de set. al 7 de setembre

Qualsevol dia extra, dins les setmanes de casal, es pagarà a 20 €.
Els

preus seran, independentment del bloc escollit: (socis del Club de Tennis Blanes: 30% de descompte)

1 ó 2 SETMANES
3 SETMANES
4 SETMANES
5 ó 6 SETMANES

Matins o tardes

casal complert

menjador (soci i no soci)

60 € / setmana
55 € / setmana
49 € / setmana
44 € / setmana

98 € / setmana
90 € / setmana
86 € / setmana
78 € / setmana

40 € / setmana
40 € / setmana
40 € / setmana
40 € / setmana

Si són 2 germans, 10 % de descompte en el preu del segon germà (excepte en el dinar)
Per cada dia extra de menjador, s’haurà de pagar 9 €. (Avisant com a màxim a les 9’00 del dia que es vol quedar
a dinar). Per cada hora de permanència: 6 € (si es queda tot el mes a permanència: 4 € / hora).
Com sempre, també hi haurà cursos de tennis, padel o natació per a totes les edats.. Aquests cursos seran
sempre per les tardes. Per a més informació truqueu al 605.82.00.53 (Jordi). APART TINDREM STAGE DE
TENNIS I STAGE DE PADEL pels nens/es que ja tinguin un cert nivell.

Us hi esperem!

