
Del 25 de juny al 7 de setembre del 2018

De 2 a 16 anys



Mini Campus
Nou campus pensat per als més petitons amb activitats 
dirigides per educadors titulats.

Activitats per setmana
• Tallers didactics i manualitats
• Psicomotricitat i iniciació a l’esport
• Joc simbòlic
• Tallers aquàtics
• Contacontes

Edats
2 i 3 anys (nens/es amb P2 finalitzat, nascuts el 2015)

Dates
Del 25 de juny al 7 de setembre

Horari
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Preus especials Mini Campus
• 60 €/setmana 
• Menjador: 5 €/dia
• Acollida: 3 €/dia

NOVETAT! Nou campus  a partir de  2 anys!

Servei 
d’acollida Inici Joc 

simbòlic Psicomotricitat Esmorzar Manualitats Taller 
aquàtic

Dinar i 
migdiada Fi

8 h 9 h 12:45 h 14 h

Opció de Servei d’Acollida de 8 a 9 h.

Servei de Menjador i migdiada de 12:30 a 14 h.

Reunió informativa 9 de juny a les 12 h al Club
Opció recollida de 12 a 12:30 h

Els grups els formaran els responsables de l’activitat. El Club es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i horaris en funció del nombre d’inscrits, així com el dret de tancar algun grup si no arriba al límit establert.



El programa idoni per passar un estiu inoblidable practicant 
múltiples esports a l’aire lliure, fent manualitats i tallers, remullant-
se a la piscina, aprenent una mica d’anglès i coneixent nous 
amiguets! Totes les activitats estan especialment creades i 
dirigides per a nens i nenes.

Activitats per setmana
• Multiesports: tennis, pàdel, bàsquet, futbol...
• Piscina
• Festa aquàtica cada divendres
• Classes d’anglès
• Tallers didàctics i manualitats
• Jocs i activitats a l’aire lliure
• Temps de descans per a l’esmorzar

Edats
De 3 a 12 anys (nascuts fins l’any 2014)

Dates
Del 25 de juny al 7 de setembre

Horari
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

English lessons Included!

Servei 
d’acollida Inici Multiesports Esmorzar Activitats Piscina Fi o Dinar Fi

8 h 9 h 14 h 16 h

Festa aquàtica cada divendres 
Opció de Servei d’Acollida de 8 a 9 h.

Opció de Servei de Menjador de 14 a 16 h.

Reunió informativa 9 de juny a les 12 h al Club

Els grups els formaran els responsables de l’activitat. El Club es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i horaris en funció del nombre d’inscrits, així com el dret de tancar algun grup si no arriba al límit establert. Els grups els formaran els responsables de l’activitat. El Club es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i horaris en funció del nombre d’inscrits, així com el dret de tancar algun grup si no arriba al límit establert.

Campus Multiesportiu



Campus Jove
Un campus específicament creat perquè els joves també s’ho 
passin d’allò més bé durant l’estiu amb un programa d’activitats i 
esports adaptats a la seva edat: multiesports, classes de Fitness, 
diversió a la piscina... i una acampada al Club amb festa nocturna!

Activitats per setmana
• Multiesports: tennis, pàdel, bàsquet, futbol...
• Fitness: Cycling, Cross Hiit, Zumba... 
• Piscina
• Festa aquàtica cada divendres
• Acampada al Club i festa nocturna 

(nascuts entre el 2002 i 2006) 
 dijous 26 de juliol.

• Temps de descans per a l’esmorzar

Edats
De 12 a 16 anys

Dates
Del 25 de juny al 7 de setembre

Horari
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Torneig setmanal de tennis, pàdel i ping-pong

Opció de Servei d’Acollida de 8 a 9 h.

Opció de Servei de Menjador de 14 a 16 h.

Reunió informativa 9 de juny a les 12 h al Club

Servei 
d’acollida Inici Multiesports Esmorzar Fitness Piscina Fi o Dinar Fi

8 h 9 h 14 h 16 h

Acampada amb festa nocturna!

Els grups els formaran els responsables de l’activitat. El Club es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i horaris en funció del nombre d’inscrits, així com el dret de tancar algun grup si no arriba al límit establert.



Escola de Tennis
Inicia’t o millora la teva tècnica individual de tennis. 
Entrenadors titulats t’ensenyaran a perfeccionar 
els cops, la posició a la pista, la tàctica... i també 
milloraràs la teva preparació física.

Activitats per setmana
• Entrenament de tennis
• Preparació física
• Piscina
• Festa aquàtica cada divendres
• Acampada al Club i festa nocturna 

(nascuts entre el 2002 i 2006) dijous 26 de juliol.
• Temps de descans per a l’esmorzar

Edats
De 7 a 16 anys

Dates
Del 25 de juny al 17 d'agost

Horari
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Servei 
d’acollida Inici Tennis Esmorzar Preparació 

física Piscina Campionats Fi o Dinar Fi

8 h 9 h 14 h 16 h

Opció de Servei d’Acollida de 8 a 9 h.

Opció de Servei de Menjador de 14 a 16 h.

Reunió informativa 9 de juny a les 11 h al Club

Torneig setmanal de tennis, pàdel i ping-pong

Els grups els formaran els responsables de l’activitat. El Club es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i horaris en funció del nombre d’inscrits, així com el dret de tancar algun grup si no arriba al límit establert. Els grups els formaran els responsables de l’activitat. El Club es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i horaris en funció del nombre d’inscrits, així com el dret de tancar algun grup si no arriba al límit establert.



Escola de Pàdel
Inicia’t o millora la teva tècnica individual de pàdel. 
Entrenadors titulats t’ensenyaran a perfeccionar 
els cops, la posició a la pista, la tàctica... i també 
milloraràs la teva preparació física.

Activitats per setmana
• Entrenament de pàdel
• Preparació física
• Piscina
• Festa aquàtica cada divendres
• Acampada al Club i festa nocturna 

(nascuts entre el 2002 i 2006) dijous 26 de juliol.
• Temps de descans per a l’esmorzar

Edats
De 7 a 16 anys

Dates
Del 25 de juny al 17 d'agost

Horari
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Opció de Servei d’Acollida de 8 a 9 h.

Opció de Servei de Menjador de 14 a 16 h.

Reunió informativa 9 de juny a les 11 h al Club

Servei 
d’acollida

Els grups els formaran els responsables de l’activitat. El Club es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i horaris en funció del nombre d’inscrits, així com el dret de tancar algun grup si no arriba al límit establert.

Inici Pàdel Esmorzar Preparació 
física Piscina Campionats Fi o Dinar Fi

8 h 9 h 14 h 16 h

Torneig setmanal de tennis, pàdel i ping-pong



Els grups els formaran els responsables de l’activitat. El Club es reserva el dret de modificar les activitats, els grups i horaris en funció del nombre d’inscrits, així com el dret de tancar algun grup si no arriba al límit establert.

Escola 
de natació

*Suplements: 9 €/setmana per a socis eventuals de 3 a 5 anys 
 i 6 €/setmana per a socis eventuals a partir de 6 anys.

*Places limitades. Quota de soci de 15 €/setmana per a socis eventuals. Els socis 
eventuals són tots els nens i nenes inscrits exclusivament a les activitats d’estiu. 
Els fills de soci es consideren socis fixes (socis familiars). Inclou samarreta de les 
activitats d’estiu.

Inicia’t o millora la teva tècnica de tots els estils de natació.

Activitats
• Entrenament de natació (classes de 50 minuts).

Edats
A partir de 3 anys

Dates
Del 25 de juny al 7 de setembre

Horari
De dilluns a divendres entre les 16 i les 19 h.

Grups i horaris
Segons edat i nivell

Preus Escola de Natació
Nascuts entre el 2012 i 2014
4-5 alumnes/monitor. Mínim 3 alumnes/grup

Nascuts abans del 2011 (inclòs)
8 alumnes/monitor. Mínim 4 alumnes/grup

30 €/setmana

20 €/setmana

Reunió informativa 9 de juny a les 12 h al Club

Preus d'Activitats d'Estiu

Informació per a la inscripció
· Les inscripcions es podran fer fins a esgotar el límit de places. Les inscripcions 
fetes durant la mateixa setmana tenen un suplement de 10€.
· Les setmanes amb dies festius es cobrarà la part proporcional. 
· Els descomptes es faran per full d’inscripció o per ampliació de setmanes consecutives.  
· Les ampliacions obtindran el descompte per número de setmanes sempre que es 
facin abans dels divendres a les 16 h, hora en què finalitza l’activitat.
· Les anul·lacions i ampliacions es realitzaran sempre per escrit, sigui 
presencialment a la Recepció o per email a info@tennismonterols.cat. En 
cas d’anul·lació en menys de 10 dies previs al dia abans de l’inici de la setmana, 
l’import retornat serà del 75%. Els canvis de data d’inici de l’activitat no comporten 
l’abonament de l’import en cas d’anul·lar la reserva.
· A l’escola de natació no s’aplicarà cap descompte.
· L’ús de la piscina està reservat per als nens i nenes inscrits a l’activitat. Els 
acompanyants no poden fer-ne ús.

Setmanes Preu
1 setmana 92 €
2 setmanes 175 €
3 setmanes 255 €
4 setmanes 315 €
+ 4 setmanes 77 €/setmana
Servei d'acollida amb monitors (de 8 a 9 h) 3 €/dia
Servei menjador (de 14 a 16 h)
Podeu consultar els menús al web

10 €/dia 
45 €/setmana

Natació per a nadons!
Consultar a recepció

Descompte!
Si t’inscrius diverses setmanes, ja siguin 
consecutives, alternes o durant l’activitat, 
gaudeix de preus especials! La inscripció s’ha 
de realitzar al mateix full d’inscripció.

5€
de descompte

/setmana i persona

Reserva  
anticipada

Fins el 28 de maig
Si s’inscriuren 2 o més fills a les activitats d’estiu 
(no inclou acollida ni menjador) s’aplicarà descomp-
te a cada fill per número de setmanes coincidents. 
Aquest descompte s’ha de sol·licitar.

10%
dte.

Per a germans!



Ctra. Cambrils, km. 1,5 · 43206 · Reus 
T. 977 751 560 · F. 977 750 536 · info@tennismonterols.cat 

www.tennismonterols.cat

Patrocinadors:


