
DATES 
 26 AL 30 DE JUNY (Mínim grup de 20 nens/es) 
 3 AL 7 DE JULIOL 
 10 AL 14 DE JULIOL 
 17 AL 21 DE JULIOL 
 24 AL 28 DE JULIOL 
 28 AL 1 DE SETEMBRE (Mínim grup de 20 nens/es) 
 4 AL 8 DE SETEMBRE (Mínim grup de 20 nens/es) 

HORARI 
DUES OPCIONS   
9H A 14.30H (sense dinar) 
9H A 17H 

Guarderia 
Matí de 8h a 9h 
Tarda de 17h a 18h 

EDATS 
 
De 4 a 13 anys. Grups per edats aproximades 
 
Activitats 
 

Tennis Piscina Futbol Bàsquet     
Volley Paddle Relleus Esports varis 
 
Jocs de: Psicomotricitat, Persecució, Estratègia,  
Tradicionals, d’ Habilitat, d’Expressió corporal 
 
Tallers (manualitats, dibuixos, contes, pintura…) 
 
Circuït d’Activitats 
 

           PLAÇ INSCRIPCIÓ 
   I          INSCRIPCIONS OBERTES A PARTIR DEL 10 D’ABRIL 

Material necessari  

•Esmorzar/Snack 
•Tovallola 
•Banyador 
•Calçat piscina 

•Protecció solar 
•Gorra 
•Raqueta   
•Motxilla 



INSCRIPCIÓ 
Les inscripcions poden ser personalment a: 
-------------------------------------------------------- 
Oficines del CLUB ESPORTIU HISPANO FRANCES 
Horari: 10h a 14h i 17h a 19.30h 
Tf. 93 428 14 53 // www.cdhispanofr.com 
-------------------------------------------------------- 
Oficina de l’Escola de Tennis PROAB TEAM 
Horari: 10h a 13.30h i tardes de dilluns, dimecres  
I dijous de 16h a 18.30h 
Tf. 93 274 91 98 // www.proabtennis.com  
--------------------------------------------------------- 
O PER MAIL A INFO@PROABTENNIS.COM 
--------------------------------------------------------- 
Per a formalitzar la inscripció, és necessari: 
•Omplir full d’inscripció i signar autoritzacions 
•Fotocòpia targeta sanitària i/o mútua privada mèdica 
•Pagar la totalitat de la inscripció per visa o efectiu 
•Per transferència bancària en cas de fer inscripció per mail 

En cas de baixa,  si és abans del 26 de maig de 2017, es retorna la meitat de l’import abonat. 
Passada aquesta data, no es retorna cap import. 

Preus 

SETMANAL, preu setmana 
• 9H A 14.30H (sense dinar) = 130€ 
•9H A 17H = 170€ 

QUINZENAL, preu quinzena 
• 9H A 14.30H (sense dinar) = 240€ 
•9H A 17H = 290€ 

Guarderia per setmana 
•Matí (8h a 9h) o Tarda (17h a 18h) = 25€ 
•Pack guarderia de mati i tarda = 40€ 

Guarderia per quinzena 
•Matí (8h a 9h) o Tarda (17h a 18h) = 45€ 
•Pack guarderia de matí i tarda = 65€ 

Guarderia  1 
dia 6 € 

DESCOMPTES 
Descompte del 5%. No acumulatiu i s’aplicarà a: 
•Socis (fills o néts de socis) 
•Alumnes anuals de l’escola de tennis PROAB 
•Nens/es que s’apunten més de 3 setmanas en el moment de la inscripció 
•A partir del 2n germà, és a dir, primer germà paga quantitat total i següents germans es 
beneficiaran d’un descompte del 5% per germà, sense ser acumulatiu. 

http://www.cdhispanofr.com/
http://www.proabtennis.com/
mailto:INFO@PROABTENNIS.COM


Vols fer un stage de tennis intensiu durant el campus ? 
Si has entrenat a tennis durant el curs i t’has apuntat al campus… aquí pots!! És pel matí i en 
grup reduït d’alumnes…  T’INTERESSA? AQUÍ TENS MÉS INFORMACIÓ!!!!!!! 

STAGE TENNIS DURANT EL CAMPUS (OPCIONAL) 

•Pels matins (en horari de campus) 
•Un grup reduït d’alumnes i amb 1 entrenador 

Preu alumnes PROAB i socis 
CLUB 
65 €/setmana + IVA 
Dues setmanes: 115€ + IVA 

Preus no socis 
75 €/setmana + IVA 
Dues setmanes: 135€ + IVA 

STAGE TENNIS DESPRÉS DEL CAMPUS (OPCIONAL) 

Vols fer un stage de tennis intensiu per les tardes per millorar teu tennis? 
Aquí pots!!!!!!!! 
•Grups reduïts 
•Edats entre 6 i 18 años (grups per edats), que volen perfeccionar el tennis 
•Horari de 17.30h a 19.30h i després piscina fins a les 20h. 

Preu alumnes PROAB i socis 
CLUB (+IVA) 
3 dies setmana = 60€/setmana  
5 dies setmana = 80€/setmana 

Preu no socis (+IVA) 
3 dies setmana = 75€/setmana  
5 dies setmana = 105€/setmana 


