
40.000 m2 d’instal·lacions a l’aire lliure i cuina pròpia

ESPLAI ESTIU
ESPORT,
DIVERSIÓ,
AIRE LLIURE

de 4 a 15 anys

FESTA DE 
L’ESCUMA I JOCS 
INFLABLES

Gratuïta per a 
tots els inscrits a 

qualsevol setmana 
de l’esplai.

Es farà el divendres 9 de 
juliol, de les 9 a les 13 hores.

OBJECTIUS DEL NOSTRE ESPLAI
1. Facilitar la pràctica esportiva, els hàbits saludables i 

gaudir d’espais a l’aire lliure.

2. Fomentar la relació dels nens i nenes, la diversió i els 
valors de l’esport.

3. Estructurar els criteris de seguretat davant la 
situació epidemiològica actual, aprofitant els grans espais 
disponibles a l’aire lliure i la poca saturació en els espais 
interiors.

Hem adaptat les habituals modalitats esportives del 
nostre esplai per complir els protocols de seguretat i 
n’hem inclòs de noves per fer un esplai més divertit.

Un esplai segur: reforçarem les conductes saludables, 
informarem als infants de les mesures bàsiques de protecció 
i conscienciarem de la necessitat de mantenir els protocols 
bàsics de seguretat.
No es podrà assistir a l’esplai amb qualsevol simptomatologia compatible 
amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, etc.) 
ni en casos de convivència o contacte estret amb un positiu confirmat en 
els 14 dies anteriors ni que pertanyin a grups especialment vulnerables. El 
Club es reserva el dret de mesurar la temperatura als infants.

Només s’aplicarà el descompte per packs si es realitza el pagament de la 
totalitat de setmanes que donen dret al descompte abans de començar l’esplai.
* La 1a setmana de 2 dies no és té en compte per aplicar el descompte per setmanes.
** Si els germans tenen inscripcions en setmanes i/o horaris diferents, es 
considerarà el primer germà el que tingui més inscripció i així successivament.

DEL 23 DE JUNY 
AL 6 D’AGOST

I EL 23 D’AGOST AL 
10 DE SETEMBRE

SENSE  
DESPLAÇAMENTS  

A L’EXTERIOR  
DEL CLUB

A L’AIRE LLIURE

19 PISTES DE TENNIS, 
7 PISTES DE PÀDEL, 
CAMP DE FUTBET, 
PARCS INFANTILS, 

TERRASSES

HORARIS SOCIS
FILLS SOCIS 
I ALUMNES 
ESCOLES

NO SOCIS

SETMANES 
DE 5 DIES

9:00-13:00 95,00 108,00 116,00

9:00-15:00 149,00 166,00 176,00

9:00-17:00 175,00 188,00 196,00

9-13 i 15-17 125,00 145,00 165,00

SETMANA DE 4 DIES 
(7 a 10 setembre)

9:00-13:00 76,00 86,40 92,80

9:00-15:00 119,20 132,80 140,80

9:00-17:00 140,00 150,40 156,80

9-13 i 15-17 100,00 116,00 132,00

SETMANA DE 2 DIES                        
(23 i 25 de juny)

9:00-13:00 38,00 43,20 46,40

9:00-15:00 59,60 66,40 70,40

9:00-17:00 70,00 75,20 78,40

9-13 i 15-17 50,00 58,00 66,00

PREUS BÀSICS 
DE L’ESPLAI

(ABANS DELS DESCOMPTES)

PACKS DE SETMANES 
SENCERES*

Pack 4 setmanes 5%

Pack 5 setmanes 8%

Pack 6 setmanes 10%

Pack 7 o més setmanes 12%

PER INSCRIPCIÓ 
ANTICIPADA

Abans del 21 de maig 10%

Abans de 10 de juny 5%

INSCRIPCIÓ SETEMBRE Abans del 20 de juliol 10%

PER A GERMANS**

Descompte pel 2n germà 5%

Descompte pel 3r germà 10%

Descompte pel 4t germà 15%

DESCOMPTES PER 
PACKS, INSCRIPCIÓ 
ANTICIPADA I GERMANS

2021



RESERVES I ANUL·LACIONS
La inscripció i reserva es farà amb un paga i sen-
yal de 100¤ en efectiu o amb targeta de crèdit.

La resta de l’import s’ha d’abonar abans del 20 
de juny (23 d’agost en el cas de l’esplai de se-
tembre). En cas contrari es perdrà la paga i sen-
yal, la reserva i el dret a descomptes.

Per motius organitzatius, no s’inclouran en els llistats 
de grups les inscripcions pendents de pagament.

No es tornarà cap import de les anul·lacions de 
totes o algunes setmanes reservades. Només en 
el cas d’anul·lacions amb causa major justificada, 
es donarà un val nominatiu pel total de l’import 
pendent d’utilitzar que el nen o nena en podrà 
fer ús en qualsevol de les escoles o serveis del 
Club abans del 30 de setembre de 2022. No es 
farán excepcions a aquesta norma.

OBERTES LES INSCRIPCIONS  
DE LES ESCOLES DEL CLUB 2021-22

Escola de tennis: inici del curs, 1 de setembre.
Escola de pàdel: inici del curs, 1 de setembre.
Escola de gimnàstica esportiva: inici del curs, 
1 de setembre.
Escola de natació: inici del curs, 27 de setem-
bre.

QUÈ CAL PORTAR A L’ESPLAI?

Per a la inscripció: fotocòpia de la targeta sani-
tària i 100¤ de paga i senyal. Certificat mèdic en 
cas de qualsevol al·lèrgia o intolerància.

Durant l’esplai: mascareta, equipament esportiu, 
gorra i raqueta de tennis, banyador, tovallola, cas-
quet de bany i xancletes, crema protectora solar i 
esmorzar.

c/ Prat de la Riba, 91
08206 Sabadell (Barcelona) 

Tel. 93 726 45 00
www.cts.cat

Per qualsevol dubte podeu consultar-nos:
A la recepció del Club 
Tel. 937 264 500
E-mail: direccio@cts.cat

ESPLAI ESTIU DE TENNIS 2021

OBJECTIUS DEL NOSTRE ESPLAI DE TENNIS
1. Facilitar la pràctica esportiva, els hàbits saludables i gaudir 

d’espais a l’aire lliure.
2. Incidir en l’esport del tennis (2 hores diàries de tennis)
3. Fomentar la relació dels nens i nenes, la diversió, el valors de 

l’esport i el companyerisme.

Opcions de matí (9-13 hores) o matí dinar (9-15 hores). En l’opció de 
tarda s’englobarien a l’esplai general.

EN FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ CAL INDICAR QUE ÉS PER 
L’ESPLAI DE TENNIS.

Per inscriure’s a l’esplai de tennis cal haver practicat 
un mínim d’un any en una escola de tennis. En cas de 
no tenir aquest nivell mínim, s’englobarà el nen o nena 
a l’esplai general.
ELS PREUS DE L’ESPLAI DE TENNIS SÓN ELS MATEIXOS 
DE L’ESPLAI MULTIESPORTIU

ACTIVITATS
Tennis, pàdel, futbol, 
piscina, jocs de piscina, 
tennis taula, hoquei, basquet, 
voleibol i moltes sorpreses.

CURSETS INTENSIUS DE TENNIS

T1 Del 28 de juny 
al 9 de juliol de 17,00  

a 18,00h

SOCIS
FILLS SOCI
NO SOCIS

92,00€
100,00€
110,00€T2 Del 12 al 23 de juliol

Cal portar equipament esportiu i raqueta de tennis.

INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT

G1
Del 28 de juny
al 23 de juliol

DLL - DT - DJ

de 17,00  
a 18,30h

SOCIS
FILLS SOCI
NO SOCIS

78,00€
86,00€
92,00€

COMPETICIÓ

G2
Del 28 de juny
al 23 de juliol

DLL - DT - DJ

de 17,00  
a 20,00h

SOCIS
FILLS SOCI
NO SOCIS

104,00€
112,00€
120,00€

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ

N1 Del 28 de juny al 12 de juliol SOCIS
FILLS SOCI
NO SOCIS

92,00€
100,00€
110,00€N2 Del 12 al 23 de juliol

HORARIS
nens de 3 a 5 anys de 17,00 a 18,00h
nens de 6 a 13 anys de 18,00 a 19,00h

Cal portar banyador, tovallola, casquet de bany i xancletes.

CURSET INTENSIU GIMNÀSTICA

CURSET INTENSIU 10 HORES TENNIS I NATACIÓ

ESPLAI TENNIS 
JUNY - JULIOL  

DEL 28 DE JUNY 
AL 23 DE JULIOL
DE  8 A 18 ANYS

SETMANES D’ESPLAI
 1a setmana: del 23 al 25 de juny
 2a setmana: del 28 de juny al 2 de juliol
 3a setmana: del 5 al 9 de juliol
 4a setmana: del 12 al 16 de juliol
 5a setmana: del 19 al 23 de juliol

 6a setmana: del 26 al 30 de juliol
 7a setmana: del 2 al 6 d'agost
 8a setmana: del 23 al 27 d'agost
 9a setmana: del 30 d'agost al 3 de setembre
 10a setmana: del 7 al 10 de setembre

CUINA PRÒPIA 
sense transports, 

del nostre restaurant


