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DATES EXCURSIONS

HORARIS REUNIÓ INFORMATIVA

DESCOMPTES

Campus 1: del 25 de juny al 27 de juliol de 2018
Campus 2: del 20 d’agost al 7 de setembre de 2018

Els dimecres de les setmanes que n’hi hagi programades

De 8.00 a 9.00h Acollida Matí (opcional)
De 9.00 a 13.00h Activitat Campus Matí
De 13.00 a 15.00h Servei de Menjador (opcional)
De 15.00 a 18.00h Activitat Campus Tarda

Divendres 25 de maig de 2018 a les 18.00h
Centre Cívic Avel·lí Estrenjer

Campus Complet: 5% de descompte de l’import total*
Al 2n germà: 5% de descompte de l’import total*
A partir del 3r germà: 10% de descompte de l’import total* 
Servei d’acollida:  50% de descompte al 2n germà i   
 gratuït a partir del 3r germà

PER FIDELITZACIÓ
Inscrits/es als cursets de natació la temporada 
2017-2018**:  5% de descompte de l’import total
Inscrits/es a les escoles esportives del club la temporada 
2017-2018**:  10% de descompte de l’import total

*Exceptuant el servei de menjador
**Inscrits fins a final de temporada

Els descomptes acumulables seran d’un 20% com a màxim

CAMPUS D’ESTIU

NIVELL 1

Grup A: Per a nens i nenes de 4 i 5 anys
 Nascuts/des els anys 2013 i 2014
Grup B:  Per a nens i nenes de 6 i 7 anys
 Nascuts/des els anys 2011 i 2012

NIVELL 2

Grup C:  Per a nens i nenes de 8 i 9 anys
 Nascuts/des els anys 2009 i 2010
Grup D:  Per a nens i nenes de 10 i 11 anys
 Nascuts/des els anys 2007 i 2008

NIVELL 3

Grup E/F:  Per a joves de 12, 13, 14 i 15 anys
 Nascuts/des els anys 2003, 2004, 2005 i 2006
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INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

PAGAMENTS

PREUS

LLOC:  Al Punt d’Atenció al Soci

HORARI: De dilluns a dissabtes, de 8.00 a 21.00 h

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: 
 A partir del 16 d’abril de 2018  

Documentació per a la inscripció
-  Full d’inscripció i condicions de pagament emplenat 

i signat
-  Fotografia de carnet
-  Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o targe-

ta sanitària del nen/a

No s’acceptarà cap inscripció que no compleixi tots els 
requisits.

L’organització del campus d’estiu del Club Natació Terrassa 
es reserva el dret de modificar la programació (activitats, 
horaris, excursions, etc.) del mateix en funció de les seves 
disponibilitats.

 SOCI NO SOCI
Matí 60 € 78 €
Tarda 52 € 58 €
Tot el dia 93 € 123 €

 SOCI NO SOCI
Matí 72 € 94 €
Tarda 61 € 80 €
Tot el dia 108 € 142 €

 SOCI NO SOCI
Acollida 6 € 7 €
Menjador
(dinar i monitoratge inclòs) 8,50 € 9,20 €

SETMANES DE 4 DIES

SETMANES DE 5 DIES

SERVEIS OPCIONALS

Pagaments només a través de:
- Targeta de crèdit o de dèbit
- Domiciliació bancària
- Ingrés al compte corrent ES90 0182 2347 4302 0158 1973 

tot indicant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de 
l’activitat Campus d’Estiu 2018.
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CURSETS DE NATACIÓ

INSCRIPCIONS
LLOC: Al Punt d’Atenció al Soci
HORARI: De dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00h
SOCIS: A partir del 3 de maig de 2018
NO SOCIS: A partir del 22 de maig de 2018

CONDICIONS DE PAGAMENT
- Pagament d’un sol cop: el dia de la inscripció amb targeta
- Pagament fraccionat:
 1a fracció: amb targeta el dia de la inscripció
 2a fracció: cobrament a través de compte bancari
  1 de juny (intensiu juny/juliol)
  1 d’agost (intensiu agost/setembre)

DIES FESTIUS
- Dilluns 2 de juliol (Festa Major de Terrassa) 
- Dilluns 10 i dimarts 11 de setembre (Diada Nacional de 

Catalunya)

DESCOMPTES GERMANS I GENT GRAN
- 2n germà: 5% de descompte de l’import total del curs
- A partir del 3r germà:  10% de descompte de l’import 

total del curs
- A partir dels 60 anys: 10% de descompte

BAIXES
Durant el període d’inscripció i fins a l’inici del curset, si 
la baixa és per motius mèdics justificats (cal certificat 
mèdic), es cobrarà el 10% sobre l’import total del curset 
en concepte de despeses d’organització i ocupació de 
plaça. Si la baixa és per voluntat pròpia, es cobrarà el 20% 
sobre l’import total del curset en concepte de despeses 
d’organització i d’ocupació de plaça.
Un cop iniciat el curset, no es realitzarà cap tipus de 
devolució.

El Club Natació Terrassa es reserva el dret de modificar 
la programació dels cursos de natació en funció de les 
seves necessitats.



5

ESTIU 2018

DEL 25 DE JUNY AL 20 DE JULIOL
NADONS
De 4 a 24 mesos
Activitat amb la companyia del pare o mare. 
És l’oportunitat ideal per introduir el nen/a en el medi aquàtic mitjançant 
l’estimulació corporal i el desenvolupament psicomotor.

Lloc: piscina lúdica

*En el curs de nadons 4-9 mesos, es farà una classe el divendres 6 de juliol 
en lloc del dilluns 2 de juliol, que és festiu, per poder fer les 8 sessions.

EDAT DIES HORARIS SOCI NO SOCI

4-9 mesos* dll i dc de 10.10 a 10.45 h 55 € 97 €

10-17 mesos dm i dj de 10.10 a 10.45 h 55 € 97 €

18-24 mesos dm i dj de 16.15 a 16.50 h 55 € 97 €

ADAPTACIÓ
De 24 a 36 mesos, nascuts a partir del juny de 2015
Activitat amb la companyia del pare o mare. Es treballa l’adaptació a 
l’entorn i al mitjà aquàtic.

Lloc: piscina lúdica

EDAT DIES HORARIS SOCI NO SOCI

24-36 mesos dll, dc, dv de 16.15 a 16.50 h 82 € 145 €

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2015-2016 de dll a dv de 17.00 a 17.35 h 138 € 242 €

LLAR D’INFANTS
A partir dels 30 mesos, nascuts el 2015
Adaptació ja adquirida al mitjà aquàtic, sense la companyia dels pares.

Lloc: piscina lúdica o piscina profunda de 25 m 

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2012 de dll a dv
de 11.00 a 11.45 h
de 16.30 a 17.15 h

138 € 242 €

EDUCACIÓ INFANTIL
Nascuts el 2012
Adreçat als nens/es que no utilitzen material auxiliar per nedar i que 
es desplacen un mínim de 12m tant en posició ventral com dorsal. És 
important tenir una destresa dins de l’aigua per la tranquil·litat del nen/a, 
ja que el curset el desenvoluparà en carrers centrals. 

Millora de la tècnica dels estils (crol, esquena, braça, inici papallona), 
domini dins de l’aigua i millora de la condició física general.

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

abans del 2001 de dll a dv
de 8.00 a 8.45 h
de 20.15 a 21.00 h

138 € 242 €

JOVES, ADULTS I GENT GRAN

PERFECCIONAMENT

ENSENYAMENT

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2009-2011 de dll a dv
de 11.00 a 11.45 h
de 16.30 a 17.15 h
de 19.15 a 20.00 h

138 € 242 €

2006-2009 de dll a dv de 19.15 a 20.00 h 138 € 242 €

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Adreçat als nens/es que fan per primera vegada un curs de natació; als 
nens/es que, tot i que ja han tingut contacte amb el medi aquàtic a través 
de cursets, encara no tenen una destresa dins de l’aigua i han de millorar la 
posició del cos per començar a treballar sense ajut de material auxiliar; i als 
nens/es que es desplacen sense ajut de material auxiliar distàncies curtes.

Aprenentatge al mitjà aquàtic amb material auxiliar o bé que fa curts 
desplaçamets sense material auxiliar.

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI
abans del 2001 de dll a dv de 8.00 a 8.45 h 138 € 242 €

JOVES, ADULTS I GENT GRAN

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

* Per poder realitzar l’activitat amb nens/es de secundària, el grup ha de 
ser d’un mínim de 6 alumnes.

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2009-2011 de dll a dv
de 11.00 a 11.45 h
de 17.15 a 18.00 h
de 19.15 a 20.00 h

138 € 242 €

2002-2009* de dll a dv de 19.15 a 20.00 h 138 € 242 €

El curs de perfeccionament està enfocat als alumnes que volen millorar 
la tècnica dels estils (crol, esquena, braça, inici a papallona), el domini 
corporal dins de l’aigua i la millora de la condició física general.

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2014
2013

de dll a dv

de 11.00 a 11.45 h
de 16.30 a 17.15 h
de 17.15 a 18.00 h
de 18.15 a 19.00 h

138 € 242 €

2012 De dll a dv
de 11.00 a 11.45 h
de 17.15 a 18.00 h
de 18.15 a 19.00 h

138 € 242 €

EDUCACIÓ INFANTIL
Nascuts del 2012 al 2014
Adreçat als nens/es que fan per primera vegada un curs de natació; als 
nens/es que, tot i que ja han tingut contacte amb el medi aquàtic a través 
de cursets, encara no tenen una destresa dins de l’aigua i han de millorar 
la posició del cos per començar a treballar sense ajut de material auxiliar; 
i als nens/es que es desplacen sense ajut de material auxiliar distàncies 
curtes.
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DEL 27 D’AGOST AL 20 DE SETEMBRE

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2013 i 2014 de dll a dv de 18.15 a 19.00 h 124 € 217 €

EDUCACIÓ INFANTIL
Nascuts del 2013 al 2014
Adreçat als nens/es que no utilitzen material auxiliar per nedar i que 
es desplacen un mínim de 12m tant en posició ventral com dorsal. És 
important tenir una destresa dins de l’aigua per la tranquil·litat del nen/a, 
ja que el curset el desenvoluparà en carrers centrals. 

PERFECCIONAMENTENSENYAMENT

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI
2010-2012 de dll a dv de 18.15 a 19.00 h 124 € 217 €

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Adreçat als nens/es que fan per primera vegada un curs de natació; als 
nens/es que, tot i que ja han tingut contacte amb el medi aquàtic a través 
de cursets, encara no tenen una destresa dins de l’aigua i han de millorar la 
posició del cos per començar a treballar sense ajut de material auxiliar; i als 
nens/es que es desplacen sense ajut de material auxiliar distàncies curtes.

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI
2010-2012 de dll a dv de 18.15 a 19.00 h 124 € 217 €

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
El curs de perfeccionament està enfocat als alumnes que volen millorar 
la tècnica dels estils (crol, esquena, braça, inici a papallona), el domini 
corporal dins de l’aigua i la millora de la condició física general.

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI
abans 2001 de dll a dv de 19.15 a 20.00 h 124 € 217 €

Millora de la tècnica dels estils (crol, esquena, braça, inici papallona), 
domini dins de l’aigua i millora de la condició física general.

JOVES, ADULTS I GENT GRAN

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2013 i 2014 de dll a dv de 18.15 a 19.00 h 124 € 217 €

EDUCACIÓ INFANTIL
Nascuts del 2013 al 2014
Adreçat als nens/es que fan per primera vegada un curs de natació; als 
nens/es que, tot i que ja han tingut contacte amb el medi aquàtic a través 
de cursets, encara no tenen una destresa dins de l’aigua i han de millorar 
la posició del cos per començar a treballar sense ajut de material auxiliar; 
i als nens/es que es desplacen sense ajut de material auxiliar distàncies 
curtes.

Compañía Energética
Estación de Servicio Terrassa
Ctra. de Matadepera, 241, 08225

Conviértete en 
Cliente Plus+ 

y gana
Con compras iguales o superiores a 30€ participas automáticamente 

en nuestro sorteo mensual de 100€ en carburante. 

#EnergíaSinLímites Código: SORTEO450
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DATES
Intensiu 1: Del 25 de juny al 6 de juliol de 2018 (9 dies)
Intensiu 2: Del 9 al 20 de juliol de 2018 (10 dies)

EDATS
Per a nens i nenes de 6 a 16 anys

HORARIS
INICIACIÓ: De 17.30 a 18.30 h
TECNIFICACIÓ: De 18.30 a 19.30 h

Tots els divendres es faran partits per a tots els nens i 
nenes inscrits en horari de 17.30 a 19.30 h

LLOC
Pista de tennis de l’Àrea Olímpica

DESCOMPTES
Al 2n germà:  5 % de descompte de l’import total
A partir del 3r germà: 10 % de descompte de l’import total

PER FIDELITZACIÓ
Inscrits/es a l’escola de tennis del club la temporada 
2017-2018:  5% de descompte de l’import total

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

LLOC:  Al Punt d’Atenció al Soci de l’Àrea Olímpica

HORARI: De dilluns a dissabtes, de 8.00 a 21.00 h

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: 
 SOCIS: A partir del 16 d’abril de 2018 
 NO SOCIS: A partir del 7 de maig de 2018

PAGAMENTS
Pagaments només a través de:
- Targeta de crèdit o de dèbit
- Ingrés al compte corrent ES90 0182 2347 4302 0158 1973 

tot indicant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de 
l’activitat, intensius de tennis 2018.

PREUS
SOCI NO SOCI

INTENSIU 1 38 € 61 €
INTENSIU 2 42 € 68 €

L’organització dels intensius de tennis d’estiu del Club 
Natació Terrassa es reserva el dret de modificar la progra-
mació (activitats, horaris, etc.) del mateix en funció de les 
seves disponibilitats.

TENNIS
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DATES
Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018

DATES
Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018

EXCURSIONS
Els dimecres de les setmanes que n’hi hagi programades

DIJOUS NIGHT
Els dijous es realitzarà el Dijous Night

EXCURSIONS
Els dimecres de les setmanes que n’hi hagi programades

HORARIS
De 9.00 a 13.00h Activitat Campus matí
  Entrenaments - taller d’anglès -   
  piscina - activitats
De 13.00 a 15.00h Servei de Menjador (opcional)
De 15.00 a 18.00h Activitat Campus tarda
  Competicions de bàsquet

HORARIS
De 9.00 a 13.00h Activitat Campus matí
  Entrenaments - activitats extres -   
  piscina
De 13.00 a 15.00h Servei de Menjador (opcional)
De 15.00 a 18.00h Activitat Campus tarda
  Competicions de bàsquet

NIVELL 1
Grup A: Per a nens i nenes de 6, 7 i 8 anys
 Nascuts/des els anys 2010, 2011 i 2012

NIVELL 4
Grup D: Per a joves de 13 i 14 anys
 Nascuts/des els anys 2004 i 2005

NIVELL 2
Grup B: Per a nens i nenes de 9 i 10 anys
 Nascuts/des els anys 2008 i 2009

NIVELL 5
Grup E: Per a joves de 15 i 16 anys
 Nascuts/des els anys 2002 i 2003

NIVELL 3
Grup C: Per a nens i nenes d’11 i 12 anys
 Nascuts/des els anys 2006 i 2007

BÀSQUET

DE 6 A 12 ANYS DE 13 A 16 ANYS
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REUNIÓ INFORMATIVA

Dimecres 13 de juny de 2018 a les 19.00h
Centre Cívic Pla del Bon Aire

DESCOMPTES

Inscrits/es a la secció i l’escola de bàsquet la temporada 
2017-2018:  5% de descompte de l’import total*
Campus Complet: 5% de descompte de l’import total*
Al 2n germà: 5% de descompte de l’import total*
A partir del 3r germà: 10% de descompte de l’import total* 

*Exceptuant el servei de menjador

Els descomptes acumulables seran d’un 15% com a màxim

L’organització dels intensius de bàsquet del Club Natació 
Terrassa es reserva el dret de modificar la programació 
(activitats, horaris, excursions, etc.) del mateix en funció 
de les seves disponibilitats.

LLOC:  Al Punt d’Atenció al Soci Club Natació Terrassa  
 Pla del Bon Aire

HORARI: De dilluns a dissabtes, de 8.00 a 21.00 h

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: 
 A partir del 16 d’abril de 2018  

Documentació per a la inscripció
-  Full d’inscripció i condicions de pagament emplenat 

i signat
-  Fotografia de carnet
-  Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o targe-

ta sanitària del nen/a

No s’acceptarà cap inscripció que no compleixi tots els 
requisits.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

 SOCI NO SOCI
Matí 55 € 70 €
Tot del dia 75 € 95 €

SETMANES DE 4 DIES

 SOCI NO SOCI
Matí 65 € 80 €
Tot el dia 85 € 105 €

SETMANES DE 5 DIES

 SOCI NO SOCI
Menjador (dinar) 6 € 7,20 €
Dijous Night 15 € 20 €

SERVEIS OPCIONALS

PREUS

1 equipació (samarreta i pantaló) 25 €
2 equipacions  40 €

INDUMENTÀRIA (obligatòria)

Nota: El nen/a que ja disposi d’indumentària del campus anterior no 
l’haurà de comprar.

PAGAMENTS
Pagaments només a través de:
- Targeta de crèdit o de dèbit
- Ingrés al compte corrent ES90 0182 2347 4302 0158 1973 

tot indicant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de 
l’activitat, intensius de bàsquet 2018.
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DATES
Del 25 de juny al 27 de juliol de 2018

EXCURSIONS
Els dimecres de les setmanes que n’hi hagi programades

HORARIS

De 8.00 a 9.00h Acollida Matí (opcional)
De 9.00 a 13.00h Activitat Campus Matí
De 13.00 a 15.00h Servei de Menjador (opcional)
De 15.00 a 18.00h Activitat Campus Tarda

REUNIÓ INFORMATIVA

Dimecres 6 de juny de 2018 a les 19.00h
Saló Social Club Natació Terrassa

DESCOMPTES

Inscrits/es a la secció de futbol la temporada 
2017-2018:  5% de descompte de l’import total*
Curs Complet: 5% de descompte de l’import total*
Al 2n germà: 5% de descompte de l’import total*
A partir del 3r germà: 10% de descompte de l’import total* 
Servei d’acollida:  50% de descompte al 2n germà i   
 gratuït a partir del 3r germà

*Exceptuant el servei de menjador

Els descomptes acumulables seran d’un 15% com a màxim

PREBENJAMINS

Grup A: Per a nens i nenes de 4 i 5 anys
 Nascuts/des els anys 2013 i 2014
Grup B:  Per a nens i nenes de 6 i 7 anys
 Nascuts/des els anys 2011 i 2012

BENJAMINS

Per a nens i nenes de 8 i 9 anys
Nascuts/des els anys 2009 i 2010

ALEVINS

Per a nens i nenes de 10 i 11 anys
Nascuts/des els anys 2007 i 2008

INFANTILS

Per a nens i nenes de 12 i 13 anys
Nascuts/des els anys 2005 i 2006

FUTBOL
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PAGAMENTS

LLOC:  Al Punt d’Atenció al Soci

HORARI: De dilluns a dissabtes, de 8.00 a 21.00 h

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: 
 A partir del 16 d’abril de 2018  

Documentació per a la inscripció
-  Full d’inscripció i condicions de pagament emplenat 

i signat
-  Fotografia de carnet
-  Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social o targe-

ta sanitària del nen/a

No s’acceptarà cap inscripció que no compleixi tots els 
requisits.

Pagaments només a través de:
- Targeta de crèdit o de dèbit
- Domiciliació bancària
- Ingrés al compte corrent ES90 0182 2347 4302 0158 1973 

tot indicant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de 
l’activitat, intensiu de futbol 2018.

L’organització de l’intensiu de futbol del Club Natació 
Terrassa es reserva el dret de modificar la programació 
(activitats, horaris, excursions, etc.) del mateix en funció 
de les seves disponibilitats.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

 SOCI NO SOCI
Matí 60 € 66 €
Tarda 33 € 45 €

SETMANES DE 4 DIES

 SOCI NO SOCI
Matí 72 € 84 €
Tarda 36 € 48 €

SETMANES DE 5 DIES

 SOCI NO SOCI
Acollida 6 € 7 €
Menjador
(dinar i monitoratge inclòs) 8,50 € 9,20 €

SERVEIS OPCIONALS

PREUS
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DATES
Intensiu 1: Del 25 de juny al 6 de juliol de 2018 (9 dies)
Intensiu 2: Del 9 al 20 de juliol de 2018 (10 dies)
Per setmanes: Del 25 de juny al 20 de juliol de 2018

EDATS
Per a nens i nenes de 8 a 14 anys

HORARIS
De 17.30 a 19.30 h

LLOC
Pistes 7, 8 i 9 de pàdel

DESCOMPTES
Al 2n germà:  5 % de descompte de l’import total
A partir del 3r germà: 10 % de descompte de l’import total

PER FIDELITZACIÓ
Inscrits/es a l’escola de pàdel del club la temporada 
2017-2018:  5% de descompte de l’import total

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

LLOC:  Al Punt d’Atenció al Soci

HORARI: De dilluns a dissabtes, de 8.00 a 21.00 h

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: 
 INTENSIUS: A partir del 16  d’abril de 2018 
 PER SETMANES: A partir del 7  de maig de 2018

PAGAMENTS
Pagaments només a través de:
- Targeta de crèdit o de dèbit
- Ingrés al compte corrent ES90 0182 2347 4302 0158 1973 

tot indicant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de 
l’activitat, intensiu de pàdel 2018.

PREUS
CURSOS INTENSIUS PISTA SOCI NO SOCI

INTENSIU 1
Iniciació / Avançat 6 74 € 124 €
Competició / Precompeticio 4 112 € 155 €

INTENSIU 2
Iniciació / Avançat 6 82 € 134 €
Competició / Precompeticio 4 124 € 166 €

INTENSIUS PER SETMANES PISTA SOCI NO SOCI

SETMANA 
4 DIES

Iniciació / Avançat 6 35 € 58 €
Competició / Precompeticio 4 52 € 72 €

SETMANA 
5 DIES

Iniciació / Avançat 6 43 € 73 €
Competició / Precompeticio 4 65 € 90 €

NENS/ES

PÀDEL
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DATES
Setmana 1: Del 25 al 28 de juny de 2018 
Setmana 2: Del 3 al 6 de juliol de 2018
Setmana 3: Del 9 al 12 de juliol de 2018 
Setmana 4: Del 16 al 19 de juliol de 2018
Setmana 5: Del 23 al 26 de juliol de 2018
Nota: La setmana 2 es desenvoluparà de dimarts a divendres

EDATS
A partir de 15 anys

HORARIS
De 19.45 a 21.00h
De 21.15 a 22.30h

LLOC
Pistes 7, 8 i 9 de pàdel

INSCRIPCIONS
PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: 
 SOCIS: A partir del 16 d’abril de 2018 
 NO SOCIS: A partir del 7 de maig de 2018

1. Els grups seran creats pels mateixos alumnes.
2. Cal enviar la butlleta d’inscripció (penjada a la web) per 

correu electrònic al coordinador de pàdel. 
 Adreça: padel@clubnatacioterrassa.cat. No s’accepta-

ran com a inscripció correus sense butlleta.
3. Cal que les inscripcions siguin per grups de 4 jugadors 

amb nivell similar.
4. En la inscripció, se seguirà rigorosament l’ordre 

d’arribada de l’e-mail i que apareguin les dades dels 4 
components.

5. Un cop rebuda la butlleta d’inscripció, es facturarà per 
domiciliació bancària. Els no socis hauran d’anar direc-
tament al Punt d’Atenció al Soci a fer el pagament amb 
targeta de crèdit o dèbit.

ADULTS

PREUS
SOCI NO SOCI

1 setmana 37 € 52 €
2 setmanes 70 € 101 €
3 setmanes 101 € 148 €
4 setmanes 130 € 192 €
5 setmanes 158 € 235 €

L’organització dels intensius de pàdel d’estiu del Club Nata-
ció Terrassa es reserva el dret de modificar la programació 
(activitats, horaris, etc.) del mateix en funció de les seves 
disponibilitats.
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DATES
Intensiu 1: Del 25 de juny al 6 de juliol de 2018 (9 dies)
Intensiu 2: Del 9 al 20 de juliol de 2018 (10 dies)

EDATS
Per a nens i nenes de 6 a 16 anys

HORARIS
INICIACIÓ: De 17.30 a 18.30 h
TECNIFICACIÓ: De 18.30 a 19.30 h

Tots els divendres es faran partits per a tots els nens i 
nenes inscrits en horari de 17.30 a 19.30 h

LLOC
Pista de frontennis Pla del Bon Aire

DESCOMPTES
Al 2n germà:  5 % de descompte de l’import total
A partir del 3r germà: 10 % de descompte de l’import total

PER FIDELITZACIÓ
Inscrits/es a l’escola de frontennis del club la temporada 
2017-2018:  5% de descompte de l’import total

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

LLOC:  Al Punt d’Atenció al Soci del Pla del Bon Aire

HORARI: De dilluns a dissabtes, de 8.00 a 21.00 h

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: 
 SOCIS: A partir del 16 d’abril de 2018 
 NO SOCIS: A partir del 7 de maig de 2018

PAGAMENTS
Pagaments només a través de:
- Targeta de crèdit o de dèbit
- Ingrés al compte corrent ES90 0182 2347 4302 0158 1973 

tot indicant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de 
l’activitat, intensiu de frontennis 2018.

FRONTENNIS

PREUS
SOCI NO SOCI

INTENSIU 1 38 € 61 €
INTENSIU 2 42 € 68 €

L’organització dels intensius de frontennis d’estiu del Club 
Natació Terrassa es reserva el dret de modificar la progra-
mació (activitats, horaris, etc.) del mateix en funció de les 
seves disponibilitats.
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Si no ets soci, aquest estiu comptes amb una altra 
modalitat per gaudir de les piscines de les instal·lacions 
de l’Àrea Olímpica. Si véns en grup o vols fer ús de les 
instal·lacions només de forma puntual, a partir del 25 de 
juny i fins a l’11 de setembre, pots adquirir abonaments de 
10 i de 20 entrades.

Disposem d’un altre espai perfecte per a l’estiu, les dues 
piscines de les instal·lacions del Pla del Bon Aire, envol-
tades d’una àmplia zona de gespa natural que transmet 
tranquil·litat i relaxació. Les obrirem el dissabte 23 de 
juny i t’hi podràs remullar fins al diumenge 2 de setembre. 
Per accedir-hi, només cal que mostris el teu carnet de soci 
del club. 
Si no ets soci, pots adquirir l’abonament de temporada, els 
abonaments de 10 o 20 accessos o entrades puntuals. 

De dilluns a dissabte de 10.30 a 19.30 h
Diumenges i festius de 10.30 a 18.45 h

PLA DEL BON AIRE!

L’ÀREA OLÍMPICA
ABONAMENTS DE 10 i 20 ENTRADES PER A

GAUDEIX DE LA NOSTRA PISCINA DEL

PREUS

PREUS

ABONAMENT 10 ENTRADES 20 ENTRADES
Infantil (de 4 a 17 anys) 61 € 112 €
Adult (de 18 a 65 anys) 92 € 173 €
Major de 65 anys 61 € 112 €

ABONAMENT 10 ENTRADES 20 ENTRADES
Infantil 51 € 92 €
Adult 66 € 117 €
Major de 65 anys 51 € 92 €

ENTRADA PUNTUAL
Adults (a partir de 14 anys) 8,50 €
Infantils (de 3 a 13 anys) 6,50 €
Majors de 65 anys 6,50 €
Esplais 5,50 €

ABONAMENT DE TEMPORADA

MEMBRES 1 2 3 4 5 6
Major 
de 65

Individual 112 € 92 €
Familiar 194 € 230 € 245 € 265 € 285 € 148 €

HORARI



L’espai més refrescant de Terrassa

Del 23 de juny al 2 de setembre

Piscina de Vallparadís

de dilluns a diumenge

de 10:30 a 19:30 h

Amb festes aquàtiques,

activitats dirigides

i animacions per a nens i adults.

Per a més informació:
http://www.terrassa.cat/piscines-municipals-descobertes
Telèfon 93 739 74 19

Gaudeix de l’estiu

ben a prop de casa


