
     ACTIVITATS 
    ESTIU
      2016
‘

ESPORT, DIVERSIÓ I FORMACIÓ 

Fórmula jove per nois i 
noies de 12 a 18 anys

Curset intensiu de natació 
per a nadons i nens fins als 11 anys

 opcions Setmanes

1 del 4 al 15 de juliol

2 del 18 al 29 de juliol

nadons (acompanyats dels pares)nadons (acompanyats dels pares)nadons (acompanyats dels pares)

6 a 24 mesos dilluns i dimecres 16.30 a 17.00

6 a 24 mesos dimarts i dijous 16.30 a 17.00

opció 1 o 2:   soci  40 €  (màx. 6 nadons)

opció 1 o 2:  no socis  50 € (màx. 6 nadons)

opció 1 o 2:   soci  40 €  (màx. 6 nadons)

opció 1 o 2:  no socis  50 € (màx. 6 nadons)

opció 1 o 2:   soci  40 €  (màx. 6 nadons)

opció 1 o 2:  no socis  50 € (màx. 6 nadons)

nens i nenes de 2 a 11 anys (de dilluns a divendres)nens i nenes de 2 a 11 anys (de dilluns a divendres)nens i nenes de 2 a 11 anys (de dilluns a divendres)

2 anys 17.00 a 17.45  (màx. 4 nens/es)

3 anys  17.00 a 17.45 (màx. 6 nens/es)

4 i 5 anys 17.45 a 18.30 (màx. 12 nens/es)

6 a 11 anys 18.30 a 19.15 (màx. 12 nens/es)

opció 1 o 2 preu soci:  90 € (descompte 10% opció  1+ 2)opció 1 o 2 preu soci:  90 € (descompte 10% opció  1+ 2)opció 1 o 2 preu soci:  90 € (descompte 10% opció  1+ 2)

opció 1 o 2 preu no soci: 120 € (descompte 10% opció 1+2)opció 1 o 2 preu no soci: 120 € (descompte 10% opció 1+2)opció 1 o 2 preu no soci: 120 € (descompte 10% opció 1+2)

Normativa; 

Equipament:  Per poder assistir als cursets de natació 
cal portar banyador, barnús, xancles, casquet de bany 
(obligatori) i ulleres de piscina (opcional). Per millorar 
el dinamisme de la classe es recomana que cada peça 
de roba porti el nom del cursetista.

Les nostres qualitats:

Experiència, equip consolidat, 
varietat d’activitats, entorn 
natural i molts equipaments.

Segueix tota la informació 
en la nostra web

www.ctnsc.org

                              soci        no soci    

Opció A matí                   98  €           130 €

Opció B matí+dinar         149 €           195 €

Opció C tot el dia           185 €           245 €

Preus per setmana  ESTADES *

                                 soci             no soci

Opció A curs               102 €                151 €

Opció B curs+dinar      154 €                235 €

Opció C tot el dia        195 €                257 €
              

Preus per setmana  CURS INTENSIU TENIS

Socis del club (descomptes especials)

Segon germà (5% dte.) 

A partir del 3r germà (10% dte.)

Socis del club (forma de pagament)

50% en formalitzar la inscripció i la resta un cop iniciada 
l’activitat.

No socis del club (forma de pagament)

La totalitat en formalitzar la inscripció

Descompte especial d’un 5% a socis i no socis  
inscrits a partir de 5 setmanes

És imprescindible portar el núm. del CATSALUT 
del nen/a

EN CAS DE BAIXA, I UN COP INICIADA 
L’ACTIVITAT, NO ES RETORNARÀ L’IMPORT JA 
PAGAT.

*Preus especials per a nets de socis 

                                 soci             no soci

Opció A curs               102 €                151 €

Opció B curs+dinar      154 €                235 €

Opció C tot el dia        195 €                257 €

Preus per setmana  CURS INTENSIU PÀDEL

http://www.ctnsc.org
http://www.ctnsc.org


Objectius de les estades

Les estades d’estiu són un projecte lúdic i 
pedagògic guiat pels objectius següents: 
aprendre, divertir-se, treballar en grup, fer 
amics, adquirir valors i fomentar la creativitat.

Activitats: 

Tenis, natació, futbol, pàdel, handbol, bàsquet i 
més esports.

Tallers, manualitats, gimcanes, jocs de pistes, 
etc..

Dinar:

A càrrec del restaurant Graus

Setmanes:

1a setmana del 27 de juny a l´1 juliol 
2a setmana del 4 al 8 de juliol 
3a setmana de l ‘11 al 15 de juliol
4a setmana del 18 al 22 de juliol
5a setmana del 25 al 29 de juliol

6a setmana del 5 al 9 de setembre 

Estades per a nens i  
nenes de 3 a 12 anys

1ª acampada

7 de juliol

PER A MÉS INFORMACIÓ:

93  674 14 53 
www.ctnsc.org 

escolabase@ctnsc.org 

Coordinadors: 
 Manu Navas (633676087)
Marc Llonch (617721949)

Nascuts 2013-2004

Nascuts 2013 (3 anys 
complerts)

Objectius

Ampliar els coneixements ja adquirits durant el 
curs de tenis complementat amb activitats de 
piscina i la pràctica d’altres esports

Curs intensiu de tenis  
de 8 a 15 anys

Nascuts 2008 - 2001

Activitats en anglès

Inscripcions
Socis del club i familiars, a partir de l’11 d’ abril

No socis inscrits a activitats del club, a partir del  
25 d’abril

No socis, a partir del 9 de maig

Objectius

Iniciar i/o ampliar l’aprenentatge tècnic del 
pàdel amb una metodologia complerta i 
adaptada als diferents nivells.

Torns:                  

Opció A matí (de 9.00 a 13.45)                  

Opció B matí i dinar (de 9.00 a 15.00)

Opció C tot el dia (de 9.00 a 17.30) 

Servei de despertador: obrim a les 8.30 
(gratuït)

2ª acampada

 21 de juliol
 

Sorpresa!!

   28 euros cada acampada
                * opcional

Curs intensiu de pàdel  
de 8 a 15 anys

Nascuts 2008 - 2001

Nova activitat!

AVUI...PADEL!!

Ampliem horari 
tot el dia!
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