
                                                                      
 
STAGE DE TENNIS  
 
T'oferim un Stage de tennis on els teus fills podran d'una forma intensa aprendre a jugar 
l'esport rei de raqueta!! 
Els nostres professors són titulats i amb molta experiència. 
Apte per a tots els nivells, perfeccionament, bàsic, competició. 
S'aprendrà tècnica i tàctica a través de molts jocs i de manera divertida. 
A part, la nostra piscina t'espera per a un capbussó. 
En funció del nivell adaptarem trobades o realitzarem tornejos amistosos. 
Al fet que esperes!!! inscribete ja!!! 
 
Nivells 
● Nivell 1: de 13 a 17 anys 
● Nivell 2: de 10 a 12 anys 
● Nivell 3: de 8 a 10 anys 
● Nivell 4: de 5 a 7 anys  
 
ELS STAGES INCLOUEN 
 
Matins (de 9 a 14h): 
● Més de 15 hores setmanals de tennis per a perfeccionar la tècnica. 
● Tornejos en el mateix Club. 
● Interclubs els divendres per als nivells 1 i 2 (depenent dels alumnes inscrits). 
● Jocs, piscina i 2 classes setmanals de natació. 
 
Tardes (de 17 a 20h): 
● 10 hores setmanals de tennis per a perfeccionar la tècnica. 
● Tornejos en el mateix Club. 
● Jocs, piscina i 2 classes setmanals de natació. 
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Planificació Stage de Tennis  

Horario Mañanas Horario Tardes 

8.30-9h Servicio de Acogida (gratuito) 17-18h 

 

Clase Tenis o Beachtennis 

9-9.30h Calentamiento y físico 18-19h Merienda y Piscina / Natación 

9.30-11h Clase Tenis  19-20h Clase Tenis o  

11-11.30h Almuerzo 
  

11.30-13h Clase Tenis  
  

13h-14h Clase de Natación 
  

    
També oferim serveis de migdia entre 14 i 16.30h! 

  
STAGE TENIS 

  SOCIOS  NO SOCIOS 
9h a 14h  125 € 155 € 

9h a 16.30h      
(comida incluida)   165 € 219 € 

17h a 20h 93 € 123 € 
Todos los precios son por semana y niño. 

Comida socio día suelto 10€ 
Comida no socio día suelto 16€ 

Important destacar que les edats marcades en els quatres grups de nivell són orientatives i que ens 
reservem la possibilitat de canviar algun nen de grup si el seu nivell és superior o inferior al de la seva 

edat. 
Les places de l’Stage són limitades i les inscripcions es faran per estricte ordre de recepció de sol·licitud i 

pagament de la quota. 
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DESCUENTOS 

Descuentos 
 si te inscribes en 

Mayo 
 si te inscribes en Junio 

3-4 semanas 10% 5% 
5-6 semanas 15% 10% 
7-8 semanas 20% 15% 

9 o + semanas 25% 20% 

 
Descuentos 

Socios Club  20% 
Alumnos (6 mesos d'antiguitat) 15% 
Segon i tercer germà 5% 

 

 

• Els descomptes no són acumulables. 
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MESURES DE SEGURITAT I HIGIENE: 
Les mesures de seguretat i higiene són les proposades a partir del Protocol Específic per a 

Casals d’Estiu de la Generalitat de Catalunya. 

● S’implementaran les mesures necessàries per a minimitzar el contacte entre els nens. 

● Es respectarà la ràtio d’1 entrenador per 10 alumnes com a màxim per grup. 

● Els grups aniran tota l’estona independents els uns dels altres. 

● Coneixement dels protocols per part de tots els entrenadors. 

● Disponibilitat de solucions hidroalcohòliques i normes de protecció i higiene a seguir en totes les 

instal·lacions. 

 

RECOMENACIONS: 
▪ Imprescindible roba i calçat esportiu (bambes de tennis), gorra, vestit de bany, xancletes, 

tovallola i crema solar; tot marcat amb el nom del nen/a. 

▪ Raqueta de tennis i pàdel marcada amb el nom (si no té raqueta, el Club li’n deixarà una). 

▪ Tots els nens han de dur esmorzar. Els alumnes poden comprar entrepans i refrescos en el bar 

del club (hauran de pagar-los al moment). 

▪ El club no es fa responsable dels objectes perduts i/o extraviats durant les activitats. Tots els 

nens hauran de deixar les motxilles als vestidors i zones habilitades; per això recomanem que no 

portin diners ni objectes de valor. Disposem d’un racó d’Objectes Perduts on dipositem tots els 

objectes no marcats que trobem en el club, i us recomanem que el repasseu cada setmana per 

evitar pèrdues. A l’acabar el Campus/Stage, tots els objectes que no hagin estat retirats es 

dipositaran en un contenidor de Roba Amiga. 

▪ Està totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils, càmeres o qualsevol dispositiu fotogràfic o de 

gravació de vídeo durant el Campus/Stage. El Club es reserva el dret d’expulsar qualsevol 

alumne que faci servir aquests dispositius durant l’horari de les activitats. 
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