
DATES 
Del 23 de juny al 30 de juliol de 2021

HORARIS 
De 8.00 a 8.30 h  Acollida matí (addicional)
De 8.30 a 9.00 h  Acollida matí (gratuïta)
De 9.00 a 13.00 h  Activitat matí
 Entrenaments - piscina -  
 taller - esports alternatius
De 13.00 a 15.00 h  Servei de menjador 
 (addicional)

NIVELLS 
NIVELL 1
Grup A:  Per a nens i nenes de 6 i 7 anys, 

nascuts/des els anys 2014 i 2015

Grup B:  Per a nens i nenes de 8 i 9 anys, 
nascuts/des els anys 2012 i 2013

NIVELL 2
Grup C:  Per a nens i nenes de 10 i 11 anys, 

nascuts/des els anys 2010 i 2011

NIVELL 3
Grup D:  Per a nens i nenes de 12 i 13 anys, 

nascuts/des els anys 2008 i 2009

DOCUMENT INFORMATIU 
S’enviarà un document informatiu als inscrits.
Tots els dubtes es resoldran per correu elec-
trònic a vgomez@clubnatacioterrassa.cat

INSCRIPCIONS 
SOCIS:  A partir del 10 de maig de 2021
NO SOCIS: A partir del 24 de maig de 2021

INSCRIPCIONS ON LINE
 Només fins a l’inici de l’activitat

INSCRIPCIONS AL PUNT D’ATENCIÓ AL SOCI 
 A partir del 23 de juny. De dilluns a 

dissabtes, de 8.00 a 21.00 h

Documentació per a la inscripció
- Full d’inscripció (a partir del 23 de juny de 

2021)
- Comprovant de pagament
- Formulari declaració responsable COVID-19

No s’acceptarà cap inscripció que no com-
pleixi tots els requisits.

PAGAMENTS 
SOCIS:
App Mi Club Online
- Targeta de crèdit o de dèbit.
- Targeta moneder.

SOCIS i NO SOCIS:
Transferència al compte corrent ES32 0081 
0062 8100 0193 2398, tot indicant el nom i 
cognoms de l’inscrit i el nom de l’activitat 
(Bàsquet Estiu 2021).

PREUS 

DESCOMPTES 
Intensiu complet 
5% de descompte de l’import total*
Segon germà  
5% de descompte de l’import total*
A partir tercer germà 
10% de descompte de l’import total*
*exceptuant el servei de menjador

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

A partir del 23 de juny de 2021 no s’aplicaran 
els descomptes.

BÀSQUET

L’organització dels intensius de bàs-
quet del Club Natació Terrassa es reser-
va el dret de modificar la programació 
(activitats, horaris, etc.) del mateix en 
funció de les seves disponibilitats.

Places 

limitades!
A les instal·lacions de l’Àrea Olímpica!

INDUMENTÀRIA (obligatòria)*

Peto entrenament Secció Bàsquet 15 €

*Per aquells que no disposen de peto de la 

Secció de Bàsquet.

SOCI NO SOCI

SETMANA DE 2 DIES 26 € 34 €

SETMANA DE 4 DIES 52 € 68 €

SETMANA DE 5 DIES 62 € 78 €

SERVEIS ADDICIONALS

ACOLLIDA 2,5 €/dia 3,5 €/dia

MENJADOR 8,7 €/dia 9,5 €/dia
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