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INFORMACIÓ 

CAMPUS ESPORTIU I DE LLEURE  I ESTADES DE TECNIFICACIÓ TENNIS  
ESTIU 2021 

 
Benvolguts pares i mares, 
 
Aviat acaba el curs escolar, arriba l’estiu i, un cop més, des del Club de Tennis Cerdanyola, 
volem oferir-vos els nostres campus esportius i estades de tecnificació de tennis, on els vostres 
fills/es gaudiran dels millors serveis i en els que aprendran jugant, a més de tenir la oportunitat 
de fer noves amistats. 
Després d’aquest any complicat, hem de seguir essent prudents i mantenint les mesures de 
seguretat que ens recomanen les autoritats sanitàries.  
Us farem arribar un document amb les mesures i protocols que haurem de dur a terme seguint 
les pautes marcades. 
El campus començarà el 28 de Juny. 
És important l’activació esportiva i lúdica dels infants. 
L’activitat física i de lleure és sobradament coneguda pels seus beneficis tant en infants com en 
joves per al seu desenvolupament personal. Des del campus volem oferir un ventall d’activitats 
per tal que desenvolupin les seves qualitats físiques, intel·lectuals i socials. Tot plegat en un 
clima lúdic i de diversió per tal que gaudeixin d’un estiu únic. 
 
En les activitats del campus trobem dos pilars fonamentals: l’esport i l’activitat física, i les 
activitats de lleure. 
 
Tots els esports i activitats seran adaptats a les diferents necessitats segons l’edat de cada 
nen/a. 
Les activitats de lleure ocuparan també una part important del campus. Així doncs es faran 
activitats tant de manualitats com dinàmiques per a fomentar els valor entre els més grans. 
En totes les activitats pretenem transmetre valors com: 
-L’autoestima 
-El sentit ètic i moral 
-L’acceptació de les normes 
-La responsabilitat i l’autonomia 
-La relació i cooperació entre nens/es 
-La millora física i hàbits saludables 
-El viure noves experiències 
-Alleugerir l’estrès acumulat durant el curs escolar 
-L’afany de superació i la disciplina 
  
El Campus Esportiu Infantil: Per a nens i nenes d’entre 3  i 6 anys (edat mínima: haver cursat P3), 
en el que farem tallers didàctics, piscina, manualitats, jocs pre-esportius, jocs de coordinació, 
jocs adaptats al mini-tennis, mini-bàsquet, mini-futbol. 
 
El Campus Esportiu: Per a nens i nenes a partir de 7 anys, en el que farem tennis, frontó, futbol, 
bàsquet, bàdminton, piscina, tallers, sortides a la natura, jocs tradicionals, gimcanes-olimpíades. 



 
Tots els divendres, com a cloenda de la setmana, es faran activitats especials (gimcana, 
olimpíades, jocs d’aigua).  
Totes les activitats així com els ratios per monitor estaran adaptades als grups i edats dels nens. 
Aquest any s’adaptaran els ratios de grups al que determinin els organismes oficials (en principi 
10 alumnes com a màxim per monitor/grup). 
 
Estades de Tecnificació de tennis (curs intensiu tennis): En les estades, treballarem la tècnica i la 
tàctica del tennis en grups segons nivells. Treballarem també la preparació física enfocada a 
millorar el moviment  dels nostres alumnes dins d’una pista de tennis.  
Disposarem també d’un grup d’iniciació intensiu segons inscripcions. 
Les estades de tennis es podran combinar amb la piscina (en el cas que es pugui) i menjador 
segons necessitats i preus detallats més endavant. 
 
SESSIONS INFORMATIVES: 
Si és permès per les autoritats, es farà una sessió informativa el dissabte 19 de juny. Serà a les 
11:30 en el Local Social del Club de Tennis Cerdanyola. És convenient assistir (sobretot si és la 
primera vegada que els vostres fills assisteixen als nostres campus). En el cas de no poder 
assistir, no dubteu de trucar-nos, enviar-nos un correu electrònic o dirigir-vos a les nostres 
oficines on us aclarirem tots els dubtes que tingueu. 
 
SETMANES: 

 1ª Setmana: 28 de juny -02 de juliol     
 2ª Setmana: 5-09 de juliol.      
 3ª Setmana: 12-16 juliol.      
 4ª Setmana: 19-23 juliol.      
 5ª Setmana: 26-30 de juliol.      
 6ª Setmana: 30 d’agost-3 de setembre   
 7ª Setmana: 6-10 de setembre     
 
PERMANÈNCIES: Els horaris de permanències seran de 8:00 a 9:00, amb un preu del servei de 
15 €/ setmana. 
 
EXCURSIONS 2021: Aquest any eliminem les sortides on ens podem trobar amb grups d’altres 
entitats, reduint al màxim els contactes externs al nostre campus. Es faran, segons les setmanes, 
les sortides a peu al parc natural de Collserola, on farem activitats lúdiques, esportives i 
educatives. 
 
MENJADOR 2021: Com cada any disposem de cuina pròpia. Si les autoritats permeten fer ús del 
menjador, podrem gaudir de la nostra cuina. 
 
  



PREUS 
Campus Esportiu i Campus Esportiu infantil 

 
 TORN “A”: De 9:00 a 14:00 hores 

SOCI CLUB TENNIS CERDANYOLA:............. 65 € 
NO SOCI: ....................................................... 75 € 

 TORN “B”: De 9:00 a 15:00 hores 
SOCI CLUB TENNIS CERDANYOLA:............ 100 € 
NO SOCI:........................................................ 112 € 

 TORN “C”: De 9:00 a 17:00 hores 
SOCI CLUB TENNIS CERDANYOLA:............. 136 € 
NO SOCI:........................................................ 148 € 

 
Opció Extra 1 dia/dinar........................................ 10 € 
Opció Extra 1 dia/fins les 17 hores........................ 20 € 
 

 
Estades Tecnificació de Tennis (9:00-12:30 hores)  

 
 SOCI CLUB TENNIS:....................................... 90 € 
 NO SOCI:........................................................ 105 € 
 
Opció Extra Menjador.............................................. 40 €/setmana 
 
ASSEGURANÇA: Es cobrarà un únic import de 9 € (que inclou totes les setmanes en 
que el nen/a participi de l’esplai ). 
*Els alumnes de l’escola de tennis estaran exempts d’aquest pagament ja que ja 
estan coberts per la llicència federativa. 
 
INSCRIPCIONS 
Obrim les preinscripcions el dia 26 d’Abril. Aquest any hi hauran places limitades degut a la 
limitació de l’aforament. Us confirmarem la plaça tan aviat com anem tancant grups i com a 
màxim durant la setmana del 21 al 26 de juny. 
Podreu trobar els formularis d’inscripció per a emplenar a les oficines del Club.  
Un cop confirmada la plaça s’haurà d’abonar l’import corresponent, que es podrà fer mitjançant 
Ingrés a nº de compte o transferència. 
Nº de Compte: Banc Sabadell  
ES70  0081  0002  44  0001989004.  
Descomptes: 
5% de descompte per al segon germà i 10% de descompte per a un tercer germà. 
5% de descompte per a famílies nombroses i monoparentals. 
5% de descompte a partir de la tercera setmana 
10% de descompte a partir de la quarta setmana 
*Descomptes no acumulables amb un màxim del 10%. 
 
  



La documentació a entregar junt amb la inscripció serà la següent: fotocòpia de la tarja sanitària 
(seguretat social o mutualitat privada), fotocòpia del carnet de vacunacions i, en el seu cas, 
fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental i Declaració de responsabilitat 
COVID19. 
Les inscripcions romandran obertes mentre quedin places lliures. No ho deixeu per a última hora 
de manera que podem planificar els grups amb antelació. 

 
Secretaria del Club de Tennis Cerdanyola: 93 692 0093 de 16:30 a 20:30 (dilluns a divendres) i 
de 9:00 a 12:00 (dissabtes). 
Correu electrònic: info@tenniscerdanyola.com 
  



 

 
 
 
 

CLUB DE TENNIS CERDANYOLA 

C/FOMENT  S/N TEL. 93 692 00 93 
E-MAIL: deportiva.clubtenniscerdanyola@gmail.com 
    info@tenniscerdanyola.com 
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA) 

 
AUTORITZACIÓ PER  A  SORTIDES AL PARC DE COLLSEROLA 

 
 
En/Na_______________________________________________, (com a mare, pare o 
tutor) amb DNI nº __________________, per la present, autoritzo al meu fill/a 
____________________________________________ a anar a les sortides a la natura 
que organitza el Club de Tennis Cerdanyola dins del campus d’estiu 2021,  
acompanyat dels seus monitors, i segons els itineraris marcats que hem rebut en 
sessions informatives i/o correu electrònic. 
 
Les sortides i arribades es faran des del punt d’informació del Parc de la Riera. 
Els nens/nenes que hagin de tornar al club, tornaran amb l’autobús urbà des del 
Passeig d’Horta (CAP Canaletes) fins la Plaça Enric Granados (Biblioteca). 
 
 
 
 
 
Cerdanyola del Vallès a ______de__________________________de 2021 
 
Signatura mare/pare/tutor 
 
 
 
 
 
 
 
Si el nen/nena no porta aquesta autorització signada, no podrà realitzar la sortida. 
  



CLUB DE TENNIS CERDANYOLA 
C/FOMENT  S/N TEL. 93 692 00 93 
E-MAIL: deportiva.clubtenniscerdanyola@gmail.com 
    info@tenniscerdanyola.com 
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA) 

 
AUTORITZACIÓ PER  A  SORTIDES AL PARC DE CAN XARAU 

 
 
En/Na_______________________________________________, (com a mare, pare o 
tutor) amb DNI nº __________________, per la present, autoritzo al meu fill/a 
____________________________________________ a anar a les sortides al parc de 
Can Xarau (antic camp de futbol annex al Club de Tennis) que organitza el Club de 
Tennis Cerdanyola dins del campus d’estiu 2021,  acompanyat dels seus monitors. 
 
 
 
 
 
 
Cerdanyola del Vallès a ______de__________________________de 2021 
 
Signatura mare/pare/tutor 
 
 
 
 
 
 
 
Si el nen/nena no porta aquesta autorització signada, no podrà realitzar la sortida. 
  



CAMPUS ESPORTIU I ESTADES DE TECNIFICACIÓ DE TENNIS ESTIU 2021 
 
 
 
 

CLUB DE TENNIS CERDANYOLA 
US PREGUEM QUE EMPLENEU LA INSCRIPCIÓ EN MAJÚSCULES I LLETRA CLARA 

 
Períodes: Opcions sol·licitades, marqueu les setmanes que us interessin. 
 
☐  1ª Setmana (28 de juny al 5 de juliol) ☐  5ª Setmana (del 26 al 30 de juliol) 
☐  2ª Setmana (del 05 al 09 de juliol) ☐  6ª Setmana (del 30 d’agost al 3 de setembre) 
☐  3ª Setmana (del 12 al 16 de juliol) ☐  7ª Setmana (del 6 al 10 de setembre) 
☐  4ª Setmana (del 19 al 23 de juliol)  
 
☐  Torn A: 9 a 14 h. ☐ Torn B: 9 a 15 h.  ☐  Torn C: 9 a 17 h.   ☐ Estades de Tennis: 9:00 a 12:30 h.  
 
Servei de Permanències: 8 a 9 h. ☐ 
Serveis addicionals: Fins les 14:00 (Estades de tennis) ☐     Menjador   ☐

  
 
DADES PARE/MARE/TUTOR 

DNI Nom i Cognoms 
Domicili Núm. Esc. Pis Porta 

Població Telèfon  
Correu electrònic 

DADES NEN/NENA/PARTICIPANT 
Nom i Cognoms  Data Naixement 

Curs que ha fet durant l’any 2020-2021 

Sap nedar?     Sí  ☐   No  ☐ 

Pateix alguna al·lèrgia?  Sí  ☐   No  ☐     Quina? 

Pateix alguna malaltia?  Sí  ☐   No  ☐     Quina? 
Ha de prendre algun medicament?  Sí*  ☐   No  ☐  
*en cas que el nen/a hagi de prendre algun medicament durant els campus d’estiu, cal que 
adjunteu una autorització signada pel pare/mare/tutor on consti el medicament, la dosi i l’horari. 
Creu que el nen/a té alguna altra necessitat que no està reflectida en les preguntes anteriors? 
Quina? 

AUTORITZACIÓ DELS PARES/TUTORS 
En/Na…………………………………………………..amb DNI……………………………………….. 
pare/mare/tutor de …………………………………………………………, l’AUTORITZA a participar 
en les activitats dels Campus d’estiu/Estades de tennis 2021. 
Un cop acabades les activitats, l’autoritzo a anar sol a casa   si ☐   no  ☐  
ALTRES OBSERVACIONS:…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Signatura 
 
 
 
Les dades que ens faciliteu a través del present formulari seran recollides en un fitxer automatitzat titularitat del Club de 
Tennis Cerdanyola, essent a seva finalitat principal l’adequada gestió de la seva inscripció i l’enviament d’informació 
relacionada amb els seus serveis, esdeveniments o promocions. 
D’acord amb la LO 15/1999 del 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal, el titular de les dades podrà 
exercir  el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se al Club de Tennis Cerdanyola, C/Foment S/N 08290 
Cerdanyola del Vallès. El Club de Tennis Cerdanyola queda autoritzat a utilitzar per a la promoció dels cursos d’estiu o de 
tennis, les fotografies, filmacions i la resta del material gràfic realitzat durant aquests i en els quals pugui aparèixer 
l’alumne/a, sempre que no se’ns comuniqui el contrari. 



 
 
 
 
 
 

Compromís de Responsabilitat per a l'ús de les instal·lacions 
del CLUB TENNIS CERDANYOLA Covid-19 

 
Nom i cognoms:…………………………………………………………………………  
 
Data de naixement: …… /……. /….……..  
 
DNI: ……………………………...  
Actuant, si és el cas com a pare/mare del menor d’edat (nom i cognoms):  
……………………………………………………………………………………………… 
 
Mitjançant aquest document, declaro que:  
 
-he estat degudament informat, en un llenguatge objectiu i clar  
-la decisió d'utilitzar les instal·lacions esportives, amb la finalitat de mantenir la meva 
preparació esportiva, és fruit d'una decisió personal, amb la que he pogut valorar i 
ponderar conscientment els beneficis i efectes de l'entrenament, al costat dels riscos 
per a la meva salut que comporta l'actual situació de pandèmia.  
-no haver estat en contacte amb persones infectades en els darrers 14 dies, no tenir 
símptomes com ara tos, febre, alteracions del sabor ni olfacte, ni ser persona 
pertanyent als col·lectius de risc.  
-he estat adequadament informat de les mesures que he de tenir en compte per a 
reduir els riscos.  
-he estat informat i advertit sobre els riscos que podria sofrir si contrec la malaltia 
COVID19, així com les conseqüències i possibles seqüeles que podria comportar no 
sols per a la meva salut, sinó també per a la dels altres.  
-entenc el risc i la possibilitat d'infecció per COVID-19, i soc conscient de les 
mesures que he d'adoptar per reduir la probabilitat de contagi: distància física, 
mascareta respiratòria, rentat de mans freqüent i romandre a casa de manera 
prioritària.  
 
Em comprometo a seguir les directrius del CLUB TENNIS CERDANYOLA on 
exerceixo la meva activitat, de les autoritats sanitàries, que conec degudament, així 
com les recomanacions de les federacions de l’esport que practico (RFET Real 
Federación Española de Tenis i FCT Federació Catalana de Tennis). 
Finalment, fent ús dels drets garantits per la llei, declaro la meva intenció de fer ús 
de les instal·lacions esportives, assumint personal i individualment totes les 
conseqüències i responsabilitats.  
 
A Cerdanyola del Vallès a............de..........................de 2021    Signatura 


