
ACTIVITATS D’ESTIU 
2019 Per a joves i adults!

Cursets de natació
Campus d’Estiu
Activitats esportives

www.clubnatacioterrassa.cat

El club no es fa responsable de les ofertes i promocions de les persones, empreses o entitats que s’anuncien en aquesta revista.



CURSETS DE NATACIÓ
INSCRIPCIONS

LLOC: Al Punt d’Atenció al Soci
HORARI: De dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00 h
SOCIS: A partir del 8 de maig de 2019
NO SOCIS: A partir del 21 de maig de 2019

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 1 de juliol (Festa Major de Terrassa) 
- Dimecres 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.

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.
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DEL 25 DE JUNY AL 19 DE JULIOL

ADAPTACIÓ
De 24 a 36 mesos
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 dl., dc., dv. de 16.15 a 16.50 h 83 € 150 €

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

*Dimecres i divendres (dies 26 i 28 de juny i 3 i 5 de juliol)                                               
Dilluns i dimecres (dies 8, 10, 15 i 17 de juliol)

EDAT DIES HORARIS SOCI NO SOCI

4-9 mesos * de 10.10 a 10.45 h 56 € 100 €

10-17 mesos dt. i dj. de 10.10 a 10.45 h 56 € 100 €

18-24 mesos dt. i dj. de 16.15 a 16.50 h 56 € 100 €

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 2002 de dl. a dv.
de 8.00 a 8.45 h
de 20.15 a 21.00 h

140 € 250 €

JOVES, ADULTS I GENT GRAN

EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

* Per poder realitzar l’activitat amb nens/es nascuts/des entre el 2003 i el 2006, el 
grup ha de ser d’un mínim de 6 alumnes.

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2010 al 2012 de dl. a dv.
de 11.00 a 11.45 h
de 17.15 a 18.00 h
de 19.15 a 20.00 h

140 € 250 €

2007 al 2009 de dl. a dv. de 19.15 a 20.00 h 140 € 250 €

2003 al 2006* de dl. a dv. de 19.15 a 20.00 h 140 € 250 €

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

2013 de dl. 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

140 € 250 €

EDUCACIÓ INFANTIL
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. 

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 2002 de dl. a dv. de 8.00 a 8.45 h 140 € 250 €

JOVES, ADULTS I GENT GRAN

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2010 al 2012 de dl. a dv.
de 11.00 a 11.45 h
de 16.30 a 17.15 h
de 19.15 a 20.00 h

140 € 250 €

2007 al 2010 de dl. a dv. de 19.15 a 20.00 h 140 € 250 €

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

2015
2014

de dl. 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

140 € 250 €

2013 de dl. a dv.
de 11.00 a 11.45 h
de 17.15 a 18.00 h
de 18.15 a 19.00 h

140 € 250 €

EDUCACIÓ INFANTIL
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

2016 de dl. a dv. de 17.00 a 17.35 h 140 € 250 €

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

Lloc: piscina lúdica o piscina profunda de 25 m 

ENSENYAMENT

PERFECCIONAMENT
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DEL 26 D’AGOST AL 19 DE SETEMBRE

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2014 de dl. a dv. de 17.30 a 18.15 h 140 € 250 €

EDUCACIÓ INFANTIL
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. 

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2011 al 2013 de dl. a dv. de 18.15 a 19.00 h 140 € 250 €

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

2011 al 2013 de dl. a dv. de 18.15 a 19.00 h 140 € 250 €

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 2002 de dl. a dv. de 19.15 a 20.00 h 140 € 250 €

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

2014 i 2015 de dl. a dv. de 17.30 a 18.15 h 140 € 250 €

EDUCACIÓ INFANTIL
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.

ENSENYAMENT PERFECCIONAMENT

Posem en marxa 
les inscripcions

on line! 

Novetat!

Aquest estiu t’ho posem més fàcil! 
Pots realitzar la inscripció on line, per mitjà de la 

nostra pàgina web, en les activitats següents:

CAMPUS D’ESTIU
FUTBOL

BÀSQUET
PÀDEL

COM FER-HO
1- Accedeix a la nostra pàgina web,

www.clubnatacioterrassa.cat. En el menú 
superior, ves a l’apartat Activitats – Activitats 
d’Estiu 2019 o bé clica la pestanya “Inscripcions” 
en el destacat de la pàgina principal sobre les activitats 
d’estiu. 

2- Omple el qüestionari de l’activitat en què vulguis 
inscriure’t i adjunta la documentació necessària.

3- Un cop feta la inscripció, rebràs una resposta automàtica 
tot confirmant que s’ha rebut la sol·licitud correctament.

4- Posteriorment, en dos o tres dies, rebràs un correu 
electrònic amb el cost de l’activitat contractada i les 
condicions de pagament.
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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

 Per dur a terme l’intensiu, cal un mínim de 3 places  
 per grup

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: 
 SOCIS: A partir del 2 de maig de 2019 
 NO SOCIS: A partir del 20 de maig de 2019

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

DATES
Intensiu 1: Del 25 de juny al 5 de juliol de 2019 (8 dies)
Intensiu 2: Del 8 al 19 de juliol de 2019 (10 dies)

PREUS
SOCI NO SOCI

INTENSIU 1 38 € 61 €

INTENSIU 2 45 € 75 €

PAGAMENTS
Pagaments només a través de:
- Targeta de crèdit o de dèbit
- 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, 
intensius de tennis 2019.

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 del 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 tennis del club la temporada 
2018-2019:  5% de descompte de l’import total

TENNIS

Places 
limitades!
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DATES EXCURSIONS

REUNIÓ INFORMATIVA

DESCOMPTES

HORARIS

Campus 1: del 25 de juny al 26 de juliol de 2019
Campus 2: del 19 d’agost al 6 de setembre de 2019

Els dimecres de les setmanes que n’hi hagi programades

Divendres 24 de maig de 2019 a les 18.00 h 
Antic bar Club Natació Terrassa

De 8.00 a 9.00 h  Acollida matí (opcional)
De 9.00 a 13.00 h  Activitat Campus matí
De 13.00 a 15.00 h  Servei de menjador (opcional)
De 15.00 a 18.00 h  Activitat Campus tarda

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 
2018-2019**:  5% de descompte de l’import total
Inscrits/es a les escoles esportives del club la temporada 
2018-2019**:  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 2014 i 2015
Grup B:  Per a nens i nenes de 6 i 7 anys
 Nascuts/des els anys 2012 i 2013

NIVELL 2
Grup C:  Per a nens i nenes de 8 i 9 anys
 Nascuts/des els anys 2010 i 2011
Grup D:  Per a nens i nenes de 10 i 11 anys
 Nascuts/des els anys 2008 i 2009

NIVELL 3
Grup E/F:  Per a joves de 12, 13, 14 i 15 anys
 Nascuts/des els anys 2004, 2005, 2006 i 2007

inscripció

on line! 
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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

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

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 sani-

tària 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 61 € 80 €
Tarda 53 € 60 €
Tot el dia 95 € 126 €

 SOCI NO SOCI
Matí 73 € 98 €
Tarda 62 € 83 €
Tot el dia 110 € 148 €

 SOCI NO SOCI
Acollida 6 € 7 €
Menjador
(dinar i monitoratge inclòs) 8,70 € 9,50 €

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 ES32 0081 0062 8100 0193 2398 tot indi-

cant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de l’activitat Campus 
d’Estiu 2019.
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BÀSQUET

Del 25 de juny al 26 de juliol de 2019

DATES
Del 25 de juny al 26 de juliol de 2019

DATES

Els dimecres de les setmanes que n’hi hagi programades

EXCURSIONS

Els dijous es realitzarà el Dijous Night

DIJOUS NIGHT

De 8.00 A 9.00 h Acollida matí (opcional)
De 9.00 a 13.00 h Activitat matí
 Entrenaments - taller d’anglès - piscina -  
 activitats
De 13.00 a 15.00 h Servei de menjador (opcional)
De 15.00 a 18.00 h Activitat tarda
 Competicions de bàsquet

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

HORARIS

Grup A: Per a nens i nenes de 6, 7 i 8 anys
 Nascuts/des els anys 2011, 2012 i 2013

NIVELL 1

Grup B: Per a nens i nenes de 9 i 10 anys
 Nascuts/des els anys 2009 i 2010

NIVELL 2

Grup C: Per a nens i nenes d’11 i 12 anys
 Nascuts/des els anys 2007 i 2008

NIVELL 3

Grup D: Per a joves de 13 i 14 anys
 Nascuts/des els anys 2005 i 2006

NIVELL 4

Grup E: Per a joves de 15 i 16 anys
 Nascuts/des els anys 2003 i 2004

NIVELL 5

DE 6 A 12 ANYS DE 13 A 16 ANYS

inscripció

on line! 
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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.

Dimecres 12 de juny de 2019 a les 19.00 h 
Centre Cívic Pla del Bon Aire

REUNIÓ INFORMATIVA

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

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

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

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 sani-

tària del nen/a

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

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

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, 
Intensius de Bàsquet 2019.

PAGAMENTS

Inscrits/es a la secció i l’escola de bàsquet 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* 
*Exceptuant el servei de menjador

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

DESCOMPTES

PREUS

 SOCI NO SOCI
Matí 56 € 77 €
Tot del dia 75 € 95 €

SETMANES DE 4 DIES

 SOCI NO SOCI
Matí 66 € 87 €
Tot el dia 85 € 105 €

SETMANES DE 5 DIES

 SOCI NO SOCI
Menjador (dinar) 6,50 € 7,50 €
Dijous Night 15 € 20 €

SERVEIS OPCIONALS

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

INDUMENTÀRIA (obligatòria)

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

EXCURSIONS

REUNIÓ INFORMATIVA

DESCOMPTES

Del 25 de juny al 26 de juliol de 2019

Els dimecres de les setmanes que n’hi hagi programades

De 8.00 a 9.00 h Acollida matí (opcional)
De 9.00 a 13.00 h Activitat matí
De 13.00 a 15.00 h Servei de menjador (opcional)
De 15.00 a 18.00 h Activitat tarda

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

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

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

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

FUTBOL inscripció

on line! 
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LLOC:  Al Punt d’Atenció al Soci

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

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

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 sani-

tària 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 ES32 0081 0062 8100 0193 2398 tot indi-

cant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de l’activitat, intensiu 
de futbol 2019.

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.

 SOCI NO SOCI
Matí 61 € 68 €
Tarda 34 € 47 €

SETMANES DE 4 DIES

 SOCI NO SOCI
Matí 73 € 87 €
Tarda 37 € 50 €

SETMANES DE 5 DIES

 SOCI NO SOCI
Acollida 6 € 7 €
Menjador
(dinar i monitoratge inclòs) 8,70 € 9,50 €

SERVEIS OPCIONALS

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
PREUS

PAGAMENTS
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Del 25 de juny al 26 de juliol de 2019

DATES

Per a nens i nenes de 7 a 16 anys
Nascuts/des els anys 2003 a 2012

EDATS

Divendres 14 de juny de 2019 a les 18.30 h
Antic Bar Club Natació Terrassa

REUNIÓ INFORMATIVA

Intensiu 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*

PER FIDELITZACIÓ
Inscrits/es a l’escola de pàdel del club la temporada 
2018-2019:  5% de descompte de l’import total*
*Exceptuant el servei de menjador

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

DESCOMPTES

LLOC:  Al Punt d’Atenció al Soci

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

Per dur a terme l’intensiu, cal un mínim de 5 alumnes per setmana.

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: 
 SOCIS:  A partir del 2 de maig de 2019 
 NO SOCIS: A partir del 20 de maig de 2019
 

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 sani-

tària del nen/a

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

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

De 8.00 a 9.00 h Acollida matí (opcional)
De 9.00 a 13.00 h Activitat matí
 Tècnica - piscina - partits
De 13.00 a 15.00 h Servei de menjador (opcional)

HORARIS

PÀDEL
INTENSIU - MATINS Novetat!

Places 
limitades!

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

SETMANES DE 4 DIES SOCI NO SOCI
Matí 44 € 58 €

SETMANES DE 5 DIES SOCI NO SOCI
Matí 55 € 71 €

SERVEIS OPCIONALS SOCI NO SOCI
Acollida 6 € 7 €
Menjador
(dinar i monitoratge inclòs) 8,70 € 9,50 €

PREUS

NENS/ES

inscripció

on line! 
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L’organització dels intensius de pàdel d’estiu del Club Natació 
Terrassa es reserva el dret de modificar la programació (activitats, 
horaris, etc.) del mateix en funció de les seves disponibilitats.

Per a nens i nenes de 8 a 16 anys

EDATS

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 
2018-2019:  5% de descompte de l’import total

DESCOMPTES

Pagaments només a través de:
- Targeta de crèdit o de dèbit
- Ingrés al compte corrent ES32 0081 0062 8100 0193 2398 tot indi-

cant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de l’activitat, intensiu 
de pàdel tarda 2019 i Intensiu de pàdel matí 2019..

PAGAMENTS

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 2 de maig de 2019
 PER SETMANES: A partir del 20 de maig  de 2019

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

De 17.30 a 19.30 h

HORARIS

Pistes de pàdel

LLOC

Intensiu 1: Del 25 de juny al 5 de juliol de 2019 (8 dies)
Intensiu 2: Del 8 al 19 de juliol de 2019 (10 dies)
Per setmanes: Del 25 de juny al 19 de juliol de 2019

DATES
Setmana 1: Del 25 al 28 de juny de 2019 
Setmana 2: Del 2 al 5 de juliol de 2019
Setmana 3: Del 8 a l’11 de juliol de 2019 
Setmana 4: Del 15 al 18 de juliol de 2019
Setmana 5: Del 23 al 25 de juliol de 2019
Nota: Les setmanes 1 i 2 es realitzaran de dimarts a divendres

DATES

A partir de 17 anys

EDATS

De 18.15 a 19.30 h
De 19.45 a 21.00 h
De 21.15 a 22.30 h

HORARIS

Pistes de pàdel

LLOC

NENS/ES ADULTS/ES
INTENSIUS - TARDES

PERÍODES D’INSCRIPCIÓ: 
 SOCIS: A partir del 2 de maig de 2019 
 NO SOCIS: A partir del 20 de maig de 2019

INSCRIPCIONS GRUPS: 
1. Els grups seran creats pels mateixos alumnes.
2. Cal realitzar la inscripció on-line des de la pàgina web (més 

informació a la pàgina 4).
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 domici-

liació bancària.

INSCRIPCIONS INDIVIDUALS: 
1. Cal enviar un correu electrònic al coordinador de pàdel, padel@

clubnatacioterrassa.cat, indicant horaris, disponibilitat i nivell.
2. El coordinador de pàdel formarà grups de 3-4 alumnes amb un 

nivell similar.
3. Un cop rebut el correu, la inscripció es facturarà per domicilia-

ció bancària.

Els no socis hauran d’anar directament al Punt d’Atenció al Soci a 
fer el pagament amb targeta de crèdit o dèbit.

INSCRIPCIONS

Novetat!
CURSOS INTENSIUS

NENS/
PISTA

SOCI
NO 

SOCI

INTENSIU 1
Iniciació / Avançat 6 68 € 115 €

Competició / Precompetició 4 102 € 145 €

INTENSIU 2
Iniciació / Avançat 6 84 € 138 €

Competició / Precompetició 4 127 € 170 €

INTENSIUS PER SETMANES
NENS/
PISTA

SOCI
NO 

SOCI

SETMANA 
4 DIES

Iniciació / Avançat 6 36 € 60 €

Competició / Precompetició 4 53 € 75 €

SETMANA 
5 DIES

Iniciació / Avançat 6 44 € 76 €

Competició / Precompetició 4 66 € 93 €

PREUS

PREUS
SOCI NO SOCI

1 setmana 38 € 54 €
2 setmanes 71 € 105 €
3 setmanes 103 € 154 €
4 setmanes 133 € 199 €
5 setmanes 161 € 244 €
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L’organització dels intensius de frontennis d’estiu del Club Natació 
Terrassa es reserva el dret de modificar la programació (activitats, 
horaris, etc.) del mateix en funció de les seves disponibilitats.

Intensiu 1: Del 25 de juny al 5 de juliol de 2019 (8 dies)
Intensiu 2: Del 8 al 19 de juliol de 2019 (10 dies)

DATES

Per a nens i nenes de 8 a 16 anys

EDAT

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

HORARIS

Pista de frontennis Pla del Bon Aire

LLOC

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 
2018-2019:  5% de descompte de l’import total

DESCOMPTES

Pagaments només a través de:
- Targeta de crèdit o de dèbit
- Ingrés al compte corrent ES32 0081 0062 8100 0193 2398 tot indi-

cant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de l’activitat, intensiu 
de frontennis 2019.

PAGAMENTS

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 2 de maig de 2019 
 NO SOCIS: A partir del 20 de maig de 2019

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

FRONTENNIS

SOCI NO SOCI

INTENSIU 1 38 € 61 €

INTENSIU 2 45 € 75 €

PREUS

Per dur a terme a l’activitat, cal un mínim de 3 places per grup

Places 
limitades!
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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.

Comptem amb un altre escenari ideal per a l’estiu que et convi-
dem a conèixer: les dues piscines de les instal·lacions del Pla del 
Bon Aire. És un espai que disposa d’una àmplia zona de gespa que 
permet gaudir del sol amb calma. Podràs remullar-t’hi entre el 
dissabte 22 de juny i el diumenge 1 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 abona-
ments de 10 o 20 accessos o entrades puntuals.

LA PISCINA DEL 
PLA DEL BON AIRE,

L’ÀREA OLÍMPICA

TAMBÉ A LA TEVA DISPOSICIÓ!

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 €

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

HORARI

ABONAMENT 10 ENTRADES 20 ENTRADES

Infantil 52 € 94 €

Adult 67 € 119 €

Major de 65 anys 52 € 94 €

ENTRADA PUNTUAL

Adults (a partir de 14 anys) 9 €

Infantils (de 3 a 13 anys) 7 €

Majors de 65 anys 7 €

Esplais 6 €

ABONAMENT DE TEMPORADA

MEMBRES 1 2 3 4 5 6
Major 
de 65

Individual 114 € 94 €

Familiar 198 € 235 € 250 € 271 € 291 € 148 €

PREUS

PREUS

ABONAMENTS DE 10 i 20 ENTRADES PER A
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Una completa oferta de 
serveis de salut i benestar

GABINET MEDICOESPORTIU 

El Centre Mèdic Esportiu està homologat pel Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya per realitzar proves medicoesportives. Ofereix un ventall 
ampli de proves mèdiques per tal de garantir una pràctica de l’esport de forma 
saludable i segura.

OSTEOPATIA 

Servei a càrrec de Jordi Hurtado, 
osteòpata i fisioterapeuta, col·legiat 
núm. 3520. Osteòpata MROE 590 
(Miembro Registro Osteópatas España). 
Demana hora al Punt d’Atenció al Soci o 
per telèfon al 637 520 555.

FISIOTERÀPIA 

Servei a càrrec de Laura Castells, 
fisioterapeuta, col·legiada núm. 7794. 
Demana hora al Punt d’Atenció al Soci o 
per telèfon al 633 82 72 74.

PSICOLOGIA 
ESPORTIVA 

A càrrec d’Iñaki Aguilar, llicenciat 
en Psicologia i Màster en Formació i 
porter del nostre equip de waterpolo. 
Entrevista inicial gratuïta! Demana hora 
al Punt d’Atenció al Soci.

CENTRE D’ESTÈTICA 

Servei a càrrec d’Institución Cimed. 
Tractaments d’estètica, depilació 
permanent avançada, tractaments 
corporals, medicina estètica, cirurgies, 
nutrició esportiva. Demana cita prèvia 
al telèfon 93 699 88 88 o per whatsapp 
al 616 362 949.

metge@clubnatacioterrassa.cat

osteopata@clubnatacioterrassa.cat

fisioterapeuta@clubnatacioterrassa.cat

psicoleg@clubnatacioterrassa.cat www.institucioncimed.com

El club disposa d’una completa 
oferta de serveis de salut i benestar 
adreçats a vetllar per tu.
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