
Què ofereixen les  
Estades d’Estiu 2015?

Confiança
Més de 30.000 nens ja han gaudit de les activitats  

desenvolupades en tots aquests anys.

Professionalitat
Un qualificat equip tècnic i 
humà que desenvolupa  
programes específics per  
a cada edat i nivell de joc. 

Polivalència
Les nostres instal·lacions disposen  

d’una àmplia varietat de serveis  
complementaris: piscines, pistes de  
pàdel, gimnasos, serveis de restauració...

Flexibilitat
Hi ha una àmplia gamma d’estades,  
preus i descomptes que s’ajusten a  
les necessitats de les famílies.

Amistat
Es crea un entorn favorable perquè els 

nens es relacionin entre ells i es generi un 
positiu marc de diversió i noves amistats.

Convidem els pares a la sessió informativa 
“Deixa que el tennis et refresqui” que tindrà  
lloc el proper 6 de juny a les 10.00 hores al nostre  
centre per donar a conèixer en profunditat les  
Estades d’Estiu 2015. 

t’hi esperem

Esport
S’inculca als nens l’hàbit de la pràctica  
esportiva com un referent de vida sana per al  
seu desenvolupament.
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Apunta’t a les  

Estades d’Estiu
de 4 a 18 anys
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Centre Municipal  
Tennis Vall d’Hebron                                             

Pg. Vall d’Hebron, 178-196 
08035 Barcelona 

Tel. 93 427 65 00 
vallhebron@fctennis.cat 
www.tennisvallhebron.cat

www.fctennis.cat 



 

Fa més de deu anys,  
la Federació Catalana  
de Tennis va posar en mar-
xa les Estades d’Estiu. I ho 
va fer  
pensant en com ajudar 
les famílies a convertir les 
vacances d’estiu  
dels seus fills i filles en una ex-
periència divertida,  
saludable i enriquidora per  
al seu creixement personal.

Avantatges gratuïts
Tennis i pàdel per als pares
Com a contraprestació per efectuar una inscripció, els pares i mares 
podran utilitzar les instal·lacions de tennis i pàdel de manera gratuïta 
durant el temps que estigui inscrit el seu fill o filla.

Servei d’acollida
Les instal·lacions posen a disposició de les famílies un servei d’acollida 

gratuït abans d’iniciar-se les activitats de l’estada  
tant al matí, de 08:15 a 09.00 hores, com al 

migdia, de 14.00 a 14.45 hores.

Abonats
Només 4 dies 

(del 22 al 26 de juny)
1 setmana 2 setmanes 3 setmanes 4 setmanes 5 setmanes 6 setmanes

Només 4 dies 
(del 7 al 10 de set.)

Matí 82€ 103€ 196€ 286€ 375€ 448€ 538€ 82€
Matí+Dinar 115€ 144€ 274€ 400€ 524€ 626€ 751€ 115€
Tot el dia - - - - - 171€ 326€ 475€ 622€ 743€ 892€ - - - - - 
Només tarda 
(15 a 18 anys)

- - - - - 70€ 133€ 195€ 255€ 304€ 365€ - - - - -

No abonats
Només 4 dies 

(del 22 al 26 de juny)
1 setmana 2 setmanes 3 setmanes 4 setmanes 5 setmanes 6 setmanes

Només 4 dies 
(del 7 al 10 de set.)

Matí 98€ 123€ 234€ 342€ 447€ 535€ 642€ 98€
Matí+Dinar 131€ 164€ 312€ 456€ 596€ 713€ 856€ 131€
Tot el dia - - - - - 203€ 387€ 564€ 738€ 883€ 1.060€ - - - - - 

Només tarda 
(15 a 18 anys)

- - - - - 86€ 164€ 239€ 313€ 374€ 449€ - - - - -

* Els descomptes estan ja inclosos a les tarifes i oscil·len entre un 5% i 15% depenent del nombre de setmanes. Per exemple, amb dues setmanes s’aplica 
un 5%; amb tres, un 8%; amb 4, un 10% i a partir de 5 setmanes el descompte és d’un 15%. En el cas que hi hagi germans, s’efectuaria un descompte 
addicional a partir de les tarifes exposades i que, en el millor dels casos, pot arribar a ser d’un 25%.

Llicència trimestral obligatòria: 10€ (en cas de no tenir-la)

De 4 a 18 anys

Calendari Les Estades d’Estiu començaran el 22 de juny i finalitzaran  
el 31 de juliol. I tornaran a fer-se entre el 31 d’agost i el 10 de 
setembre, ambdós dies inclosos. 
Una estada comprèn una setmana de dilluns a divendres.

Horaris Matí: de 09.00 a 14.00 hores
Matí + Dinar: de 09.00 hores a 15.15 hores
Tot el dia: de 09.00 hores a 18.00 hores
Només tarda (de 15 a 18 anys): de 16.30 hores a 19.00 hores
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REUS I ESTADES

Amb  
descomptes  

de fins al 

25%*
5%* de  

descompte  
a partir  

del segon  
germà 

           Vols venir a passar la nit  
                més divertida de l’estiu?
Nit d’acampada a CIT Cornellà** 
Cada setmana el centre de Cornellà organitzarà una  
jornada d’acampada. Els nens es podran apuntar a una  
nit de convivència amb activitats lúdiques diverses a realitzar  
alhora que es relacionaran amb nens procedents d’altres centres 
de la Federació Catalana de Tennis. Informeu-vos al vostre centre.

Campus Olimpia a CMT Vall d’Hebron 
 


