
CONSELLS PER UN MILLOR FUNCIONAMENT DE 
L’ESCOLA DE TENNIS i PÀDEL D'ESTIU 

Horaris 
 Respectar la puntualitat a l’hora de portar i recollir els nens.

 Les activitats començaran a les 9.00 i acabaran a les 14.00.

 Es poden deixar els nens a partir de les 9.00.

 També hi ha l’opció de deixar els nens/es al servei d’acollida a partir de les

8.00. 

Arribada 
Els llistats dels nens i nenes les trobareu en un panell a l'entrada del club classificats 

per grups. 

Quan s’entri al Club serà imprescindible que el nen vagi a apuntar-se a la llista 

d’assistència del seu grup.  

Vestimenta 

 Portar roba còmoda i adequada pel desenvolupament de les activitats

(Tennis, preparació física, piscina...).

 Portar gorra

 Portar una muda per després del lleure a la piscina.

 Marcar la roba amb el nom i cognom.

 El Club no es farà responsable de la pèrdua de roba i objectes personals. Hi

haurà un cistell d'objectes perduts a Recepció al qual hi podreu accedir.

Esmorzar 
Cada dia es farà un descans de 20’ per esmorzar. 

A més de l’esmorzar serà important que portin una ampolla d’aigua per poder 

hidratar-se convenientment. 

 Portar tovallola per la piscina.



 

 

 

Servei de menjador 

                  Els nens que es quedin a dinar, ho hauran d’haver notificat i pagat a la Recepció del 

Club. Tenen temps fins a les 10h del matí del mateix dia per reservar el servei de 

menjador. 

 
Piscina 
Han de venir amb la crema solar posada de casa, i a més, han de dur-ne una 

ampolla per poder-ne aplicar més al llarg del matí.  

 
Recollida dels nens 
Els nens es recolliran a la l'entrada del Club fins a les 14.00h 

No es pot recollir cap nen que sense notificar-ho al monitor responsable de les 

recollides dels nens. 

 

Moltes gràcies per la seva col·laboració  
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