IX Campus d’estiu Tennis
Taula CTT Almoster
del 2 al 27 de juliol 2018

Organització

CTT Almoster
Teatre Almoster
C. de la Font s/n

Adreça electrònica:
inscripcions.cttalmoster@gmail.com

Amb la col·laboració de:
Organitza CTT Almoster

inscripcions.cttalmoster@gmail.com

IX Campus d’estiu Tennis Taula
CTT Almoster
Vine a practicar Tennis Taula en un dels millors clubs de
la província de Tarragona. Els monitors estan titulats
per la Federació Catalana de Tennis de Taula.

Preus:

En cas d’anul·lació:

Els preus setmanals són els següents:

Es tornarà l’import total que correspongui si s’avisa amb
una antelació mínima d’una setmana abans de la data
d’inici de l’activitat o en cas de malaltia, sempre i quan
es presenti el corresponent certificat mèdic.

60 euros per setmana
Si fas les 4 setmanes, 210 euros

Aquesta activitat va dirigida a nens d’entre 8 i 18 anys.
L’activitat es durà a terme en grups d’entre 6 i 12 alumnes a les instal·lacions del CTT Almoster (Teatre d’Almoster, C. de la Font s/n). Els grups es realitzaran en
funció del nivell i l’edat dels participants, no importa si
no as jugat mai!!!
Places limitades a 20 alumnes.

Programa d’activitats:
9.00-10.00: Preparació física .
Basket, Futbol, bàdminton, Excursions, jocs, jocs d'aigua
etc.
10.00-10.30: Esmorzar.
10.30-12.30: Preparació tècnica amb exercicis a la taula.
Juguem a pim pom!!!
12.30-13.301: Piscina.
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Amb una antelació inferior a la setmana només es retornarà el 50% de l’import abonat..

Que cal portar:
Roba d’esport: pantaló curt, samarreta, bambes i pala de
tennis taula*.
Roba de bany: tovallola, xancles i banyador.
Esmorzar i aigua.
Fotocòpia de la targeta sanitària.
* Si no es disposa de pala de tennis taula comentar-ho al realitzar la preinscripció.

Inscripció i forma de pagament:
La preinscripció s’ha de fer com a mínim 15 dies abans de
la setmana escollida i es realitzarà per correu electrònic
a l’adreça:
inscripcions.cttalmoster@gmail.com

Els nens s’hauran de recollir a la piscina municipal a les 13.30

Calendari:
Setmana 1: del 2 al 6 de juliol.
Setmana 2: del 9 al 13 de juliol.
Setmana 3: del 16 al 20 de juliol.
Setmana 4: del 23 al 27 de juliol.

Un cop confirmada la preinscripció hi ha dos dies per a
ingressar l’import corresponent al cc indicant el nom del
alumne i la setmana a la que s’inscriu:
0182—2196—92—0208524384
Passats dos dies es cancel·larà la reserva.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar l’activitat si no hi ha
un mínim d’alumnes inscrits.

Campus CTT Almoster: del 2 al 27 de juliol 2018
CTT Almoster.
Teatre Almoster
C. de la Font s/n

Adreça electrònica:
inscripcions.cttalmoster@gmail.com

