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

EDATS 
Per a nens i nenes de 7 a 16 anys, nascuts/des 
de l’any 2006 al 2015.

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 com-
pleixi tots els requisits.

Document informatiu:
S’enviarà un document informatiu als inscrits.
Tots els dubtes es resoldran per correu elec-
trònic padel@clubnatacioterrassa.cat

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 
  Tècnica, piscina, partits
De 13.00 a 15.00 h  Servei de menjador 
  (addicional) 

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 (Pà-
del matins Estiu 2022).

EXCURSIONS/SORTIDES 
Es realitzarà una sortida de caràcter setmanal.

INTENSIU - MATINS  NENS/NES

SOCI NO SOCI

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

60 € 75 €

SETMANA DE 5 DIES 75 € 90 €

SERVEIS ADDICIONALS

ACOLLIDA 2,5 €/dia 3,5 €/dia

MENJADOR 9 €/dia 9,75 €/dia

Campus Night 25 €/dia 30 €/dia

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

PREUS 

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

PÀDEL

Places 

limitades!

DESCOMPTES 
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.

A partir del 27 de juny de 2022 no s’aplicaran 
els descomptes.
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DATES 
Per setmanes: 
Del 27 de juny al 22 de juliol de 2022.

EDATS 
Per a nens i nenes de 7 a 16 anys, nascuts/des 
de l’any 2006 al 2015.

HORARIS 
De 17.30 a 19.30 h

LLOC 
Pistes de pàdel

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 2022. 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 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 (Pà-
del tardes Estiu 2022).

DATES 
Setmana 1: 
Del 27 al 30 de juny de 2022

Setmana 2: 
Del 5 al 8 de juliol de 2022 (dia 4 festiu)

Setmana 3: 
De l’11 al 14 de juliol de 2022

Setmana 4: 
Del 18 al 21 de juliol de 2022

EDATS 
A partir de 17 anys

HORARIS 
De 18.00 a 19.15 h
De 19.30 a 20.45 h
De 21.00 a 22.15 h

LLOC 
Pistes de pàdel.

INTENSIU - TARDES   NENS/NES

INTENSIU - TARDES   ADULTS/ES

PER SETMANES NENS / PISTA SOCI NO SOCI

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

Iniciació / Avançat 6 40 € 68 €

Competició / Precompetició 4 55 € 82,5 €

SETMANA DE 5 DIES
Iniciació / Avançat 6 48 € 78,5 €

Competició / Precompetició 4 72 € 95,5 €

SOCI NO SOCI

1 SETMANA 42 € 60 €

2 SETMANES 80 € 115,5 €

3 SETMANES 113 € 169 €

4 SETMANES 142 € 219 €

PREUS 

PREUS 

L’organització dels intensius de pàdel 
d’estiu del Club Natació Terrassa es re-
serva el dret de modificar la programa-
ció (activitats, horaris, etc.) del mateix 
en funció de les seves disponibilitats.

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

INSCRIPCIONS GRUPS:
1. Els grups seran creats pels mateixos alum-

nes i/o el coordinador.

2. Cal realitzar la inscripció a través del correu 
electrònic padel@clubnatacioterrassa.cat

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 apare-
guin les dades dels 4 components.

5. Un cop rebuda la butlleta d’inscripció, 
s’enviarà un correu tot informant com fer el 
pagament.

INSCRIPCIONS INDIVIDUALS:
1. Cal enviar un correu electrònic al coordina-

dor 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, s’enviarà informació 
sobre com fer el pagament.

Els no socis hauran de fer el pagament a tra-
vés de 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 (Pà-
del Adults 2022).

*Mínim de 3 nens/pista per fer l’activitat.
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