ESTIU 2019

FUTBOL
DATES
Del 25 de juny al 26 de juliol de 2019

PREBENJAMINS
Per a nens i nenes de 5, 6 i 7 anys
Nascuts/des els anys 2012, 2013 i 2014
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ió

inscripc

on line!

HORARIS
De 8.00 a 9.00 h
De 9.00 a 13.00 h
De 13.00 a 15.00 h
De 15.00 a 18.00 h

Acollida matí (opcional)
Activitat matí
Servei de menjador (opcional)
Activitat tarda

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

BENJAMINS
Per a nens i nenes de 8 i 9 anys
Nascuts/des els anys 2010 i 2011

ALEVINS
Per a nens i nenes de 10 i 11 anys
Nascuts/des els anys 2008 i 2009

INFANTILS
Per a nens i nenes de 12 i 13 anys
Nascuts/des els anys 2006 i 2007

REUNIÓ INFORMATIVA
Dimecres 22 de maig de 2019 a les 20.00 h
Antic Bar Club Natació Terrassa

DESCOMPTES
Inscrits/es a la secció de futbol la temporada
2018-2019:
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

ESTIU 2019
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
LLOC:

Al Punt d’Atenció al Soci

HORARI:

De dilluns a dissabtes, de 8.00 a 21.00 h

PREUS

SETMANES DE 4 DIES
SOCI
61 €
34 €

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ:
A partir del 2 de maig de 2019

Matí
Tarda

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 targeta sanitària del nen/a

SETMANES DE 5 DIES

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

PAGAMENTS
Pagaments només a través de:
- Targeta de crèdit o de dèbit
- Domiciliació bancària
- Ingrés al compte corrent ES32 0081 0062 8100 0193 2398 tot indicant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de l’activitat, intensiu
de futbol 2019.
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Matí
Tarda

SOCI
73 €
37 €

NO SOCI
68 €
47 €

NO SOCI
87 €
50 €

SERVEIS OPCIONALS
Acollida
Menjador
(dinar i monitoratge inclòs)

SOCI
6€

NO SOCI
7€

8,70 €

9,50 €

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.

