CAMPUS D’ESTIU 2016 CLUB DE TENIS ALGINET
DEL 22 DE JUNY AL 29 DE JULIOL

Què és i què es pretén?
L’objectiu del campus és oferir als pares/mares una opció durant l’estiu que permeta la
formació personal mitjançant activitats esportives atractives i motivadores a l’ aire lliure,
amb el tenis com a eix vertebrador de les activitats esportives.
Qui pot participar?
Xiquets i xiquetes d’ entre 3 i 18 anys d’edat.
Quines activitats es realitzaran?
Els alumnes rebran classes de tenis, pàdel, natació, anglès, realitzaran els deures
d’estiu, esports alternatius, activitats d’aventura i altres activitats adaptades al nivell
evolutiu de cada xiquet/a.
Amb l’activitat de natació es tindrà l’opció de fer curs de natació o natació lliure. Gràcies
al conveni de col·laboració entre la direcció de la piscina i el C.T. Alginet els alumnes que
opten pel curs de natació realitzaran el mateix curs

que s’ofereix durant l’estiu a les

instal·lacions de la piscina. El preu del curs seran 12’50 € per setmana. Els alumnes entre 3 i
6 anys serà obligatori fer el curs de natació.
La natació lliure serà dirigida i controlada pels monitors del campus. Els alumnes hauran de
seguir les normes de comportament de règim intern de la piscina.
Dates i horaris
El curs es farà al llarg de 6 setmanes, començant el 22 de Juny i finalitzant el 29 de Juliol,
de dilluns a divendres des de les 9:00 fins les 13:30 hores.
Hi haurà un servei de menjador (de 13:30 a 15:00 hores) opcional amb places limitades.
Aquest servei es realitzarà al bar-restaurant del poliesportiu sempre que hi haja un mínim
de 5 alumnes.
Període d’ inscripció
Des del moment en què es reba la present circular i fins el 17 de Juny. Els interessats
hauran de realitzar la inscripció amb la major brevetat possible, per a poder confeccionar
els grups amb antelació.

Descomptes:


10% inscripcions durant el mes de maig.



10% al segon germà o successius.

Cada alumne es podrà acollir a una de les dues opcions de descompte.
CURS COMPLET
(6 setmanes)

5 SETMANES

4 SETMANES

205€

180€

155€

PREU ACTIVITAT

CURS NATACIÓ



PER SETMANES
3 SETMANES

2 SETMANES

1 SETMANA

90€

55€

125€

12´50 €/SETMANA

La 1ª setmana del campus incompleta tindrà un cost de 25€ més el número
setmanes, sinó s’escolleix curs complet.

Grups
Els alumnes s’organitzaran per grups en funció de l’edat, nivell i sempre baix la decisió i
responsabilitat de l’equip tècnic del campus.
Observacions

-

El tenis serà una activitat diària.

-

Cada alumne realitzarà els deures escolars de vacances i seran supervisats per
professorat qualificat.

-

Hi haurà opció de fer només repàs d’anglès de qualsevol nivell lingüístic.

-

El professorat de l’ escola estarà format per un ampli equip de professionals de
l’ensenyament, tant a nivell educatiu como esportiu, baix la direcció de Salva
Ramon, director de l’Escola de Tenis.

Reserva de plaça

-

Emplenar el full d’ inscripció i entregar-lo a la direcció de l’Escola de Tenis de 17:30
a 20h de dilluns a divendres (pistes de tenis).

-

Es realitzarà una reunió informativa el dimecres 15 de juny a les 20h a la Casa
de la Cultura.

Informació
Per a qualsevol tipus d’ informació addicional telefonar al 635 586 467 Salva Ramon.

