
DATES 
Del 27 de juny al 29 de juliol del 2022.

NIVELLS 

PREBENJAMINS
Per a nens i nenes de 5, 6 i 7 anys, nascuts/des els anys 2015, 2016 i 2017

BENJAMINS
Per a nens i nenes de 8 i 9 anys, nascuts/des els anys 2013 i 2014

ALEVINS
Per a nens i nenes de 10 i 11 anys, nascuts/des els anys 2011 i 2012

INFANTILS
Per a nens i nenes de 12 i 13 anys, nascuts/des els anys 2009 i 2010

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
De 13.00 a 15.00 h  Servei de menjador 
 (addicional)
De 15.00 a 18.00 h  Activitat tarda

FUTBOL

Places 

limitades!

INSCRIPCIONS 
SOCIS:  A partir del 25 d’abril de 2022
NO SOCIS: A partir del 9 de maig de 2022 

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 2022)
- Comprovant de pagament

No s’acceptarà cap inscripció que no compleixi 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 indi-
cant el nom i cognoms de l’inscrit i el nom de l’activitat (Futbol Estiu 2022).

DOCUMENT INFORMATIU 
S’enviarà un document informatiu als inscrits.
Tots els dubtes es resoldran per correu electrònic a xsalvador@clubnata-
cioterrassa.cat
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Obertura de la piscina 
del Pla del Bon Aire
Comptem amb un altre espai ideal per a l’estiu que t’animem a conèixer: les dues piscines 
de les instal·lacions del Pla del Bon Aire. En un entorn que disposa d’una àmplia zona de 
gespa, podràs gaudir del sol amb calma. Podràs remullar-t’hi entre el 24 de juny i el 4 de 
setembre. Per accedir-hi, només cal que mostris el teu carnet de soci del club. Si no ets 
soci, pots adquirir entrades puntuals o un pack de 10 entrades.

SOCI NO SOCI

SETMANA DE 4 DIES
(del 5 al 8 de juliol de 2022)

Matí 60 € 75 €

Tarda 30 € 45 €

SETMANA DE 5 DIES
Matí 75 € 90 €

Tarda 40 € 55 €

SERVEIS ADDICIONALS

ACOLLIDA 2,5 €/dia 3,5 €/dia

MENJADOR (dinar i monitoratge inclòs) 9 €/dia 9,75 €/dia

Campus Night 25 €/dia 30 €/dia

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

PREUSDESCOMPTES 
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* 

*Exceptuant el servei de menjador

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

A partir del 27 de juny de 2022 no s’aplicaran 
els descomptes.

Horari:  
De dilluns a diumenge.
De 10.00 a 19.00h

Preus:
- Entrada puntual:  9 €
- Pack de 10 entrades:  70 €
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