Campus de tecnificació
tennis taula estiu 2017

Obert a totes les categories, edats de 6 a 17 anys. Torns:

1a setmana
2a setmana
3a setmana
4a setmana
Agost del 20

del 02 al 07 de juliol
del 09 al 14 de juliol
del 16 al 21 de juliol
del 23 al 28 de juliol
al 25 o 26 (open-24h)

Preus juliol: mitja pensió (MP: dinar, berenar) 130€/setmana.
Pensió complerta (PC:esmorzar,dinar,berenar,sopar i dormir) 190€/setmana.
Agost de diumenge a dissabte (realització de l’open-inici de les 24h) 225€
5% de descompte per cada setmana extra a la que us apunteu!!!!!!!!

Entrenaments de dilluns a dijous en sessions mati-tarda, divendres sessió matinal.
Piscina les tardes de dilluns a dijous a la piscina municipal.
Entrenadors-esparrings de primer nivell.
Amb el suport de:

Amb el patrocini de:

Entrada diumenge a les 20:30h per sopar o
dilluns a les 09:00h a l’escola Aldrich de
Cassà de la Selva.
Sortida el divendres a les 14:30h després de
dinar a l’escola Aldrich de Cassà de la Selva.
Cal dur fotocòpia de la tarjeta sanitària i
autorització signada pels pares o tutors, roba
d’esport, s’aconsellen dues mudes per dia,
bambes, pala, gorra, tovallola, banyador,
crema solar, xancletes. Llençols o sac de
dormir, coixí, necesser, pijama.

INSCRIPCIONS I RESERVES ABANS DEL 31 DE MAIG: ingrés de 100 € al num de
compte ES37/0075/0107/9707/0125/3086 del Banc Popular. La resta es farà
efectiu el primer dia d’assistència al campus.
Envieu les dades personals i el rebut de l’ingrés a: campusttcassa@gmail.com
Per més informació: www.ttcassa.com, facebook del ttcassa.
Telèfons: 615 42 30 60 Albert
619 53 00 52 Miquel
Places limitades a 25 en pensió complerta i 5 en mitja pensió per ordre d’inscripció.

INSCRIPCIÓ: Campus TT Cassà estiu 2017
Cognoms…………………………………………………………………………………………………. Nom……………………………
Data naixement…………………… Club…………………………………………. Telèfon…………………………………
Adreça…………………………………………………………………………………. Localitat……………………………………….
Codi postal…………………. Email………………………………………………………………………………………………………
Mare/pare/tutor (nom i dni)…………………………………………………………………………………………………….
Torn/s…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signatura mare/pare/tutor

