JOCSPORT I
RAQUETSPORT
Torns i dates
1

Del 27 de juny a l’1 de juliol

6

De l’1 al 5 d’agost

2

Del 4 al 8 de juliol

7

Del 8 al 12 d’agost

3

De l’11 al 15 de juliol

8

Del 16 al 19 d’agost (4 dies)

4

Del 18 al 22 de juliol

9

Del 22 al 26 d’agost

5

Del 25 al 29 de juliol

10

Del 29 d’agost al 2 de setembre

Edats i preus
Soci/Sòcia

Fill de
soci/sòcia

Públic
general

Jocsport (2006-2011)
Casal multiesportiu

9-13 h

70,00 €

85,00€

111,00€

9-17 h

124,00 €

140,00€

177,00€

Raquetsport (2008-2014)
Casal de tennis i pàdel

9-13 h

75,00 €

90,00€

114,00€

9-17 h

128,00 €

150,00€

184,00€

El torn 8 es cobra proporcionalment ja que té un dia menys d’activitat.

Descomptes

i

Pagament complet en el moment de fer la inscripció.
Soci/
Sòcia

Fill de
soci/sòcia

Públic
general

3 torns

5%

10%

15%

4 torns

7%

12%

17%

5 torns o més

10%

15%

20%

Pel 2n i 3r
germà/na*

5%

5%

5%

Informació rellevant
Càtering: a l’inici del campus es donarà el
menú. En cas d’al·lèrgies, hi haurà un menú
adaptat.
Totes les activitats es desenvolupen amb
personal amb la titulació corresponent.
Cal portar raqueta de tennis i pala de
pàdel. En cas de no tenir-ne, es deixarà
una per fer l’activitat.

*Descompte aplicable un cop
reduït el preu de setmanes
sobre el preu més baix.

www.cnsantandreu.com

+

Entrada i sortida

Serveis addicionals
Acollida (de 8 a 9h)*
Soci/Sòcia

Públic general

1 dia

4€

5€

5 dies

15 €

20 €

10 dies

30 €

40 €

20 dies

45 €

60 €

25 dies

56 €

75 €

Dinar puntual i activitat de tarda
(de 13:00 a 17:00 h)
Soci/Sòcia

Públic general

17 €

23 €

*S’haurà d’abonar a les oficines el mateix dia.
*Només aplicable el descompte de germans.
*Podeu entrar a qualsevol horari dins de la franja horària.
*Cal acompanyar l’infant fins al personal tècnic.

Inscripcions i pagament
A partir del 9 de maig per a socis i sòcies. ONLINE
amb rebut domiciliat.
A partir del 14 de maig per a fills i filles de socis i
sòcies. ONLINE amb rebut domiciliat.
A partir del 18 de maig per a cursetistes actuals i
abonats del CEM. ONLINE. Rebut domiciliat.

Demanem puntualitat a l’entrada com a la sortida per
un bon funcionament del casal.
L’entrada (9h) i les sortides (13h i 17h) es faran per
Fabra i Puig, 47.

Malalties
En cas de tenir febre o malalties contagioses, no s’ha
de venir al campus. Si durant el campus, l’infant es
troba malament, l’equip tècnic es posarà en contacte
amb la família. En cas de seguir una medicació, cal
intentar quadrar l’horari perquè no coincideixi amb
les hores de l’activitat i si no és possible, s’haurà de
portar una autorització signada.

Consells
Han d’anar vestits amb roba i sabatilles esportives.
La roba ha d’anar marcada amb el seu nom i
cognom.
Es recomana portar gorra i una ampolla d’aigua.
Cal que portin esmorzar cada dia (petit entrepà,
galetes...).
S’haurà de portar una muda de recanvi completa,
tant per als de matí com als de matí i tarda.
Prohibit portar diners ni objectes o joguines de
valor (rellotges, anells, mòbils, etc.). El Club no
es farà responsable de la pèrdua o el trencament
d’aquests objectes.

27, 30 i 31 de maig per al públic general. Presencial
C/Dublín, 10 de 8h a 14h i 15.30h a 21h. Pagament
amb targeta o efectiu en el moment de realitzar la
inscripció.
A partir del dia 1 de juny, qualsevol inscripció es farà
a la recepció del Club (Fabra i Puig, 47).
Cal respectar el formulari del vostre grup de
preferència. Qualsevol inscripció realitzada fora
d’aquest, no es tindrà en compte.

www.cnsantandreu.com

