
 

Aquest estiu serà un estiu especial. I volem que els nens que vinguin al Campus 

d'Estiu del Club de Tennis Sant Pol ho visquin i ho gaudeixin més que mai. Per 

això, estem prenent ja totes les mesures necessàries perquè així sigui. Amb les 

millors i més completes garanties per a tots els nens i per facilitar el màxim a les 

famílies l'accés al nostre campus esportiu. 

 

Som plenament conscients de les conseqüències socials i econòmiques que està 

causant aquesta pandèmia. És per això que volem compartir amb vosaltres les 

següents mesures: 

 

1. El preu de la contractació del campus d'estiu d'enguany baixarà de 75 € 

setmanals a 65€ setmanals*. Fem un gran esforç, però estem molt contents de fer-

lo per solidaritzar-nos amb les famílies que estan patint un trasbals econòmic. 

*A més dels diferents descomptes que oferim i que podeu trobar al nostre web 

www.tennissantpol.cat 

 

2. Aquest estiu no farem sortides externes. Amb aquesta mesura volem minimitzar 

el contacte social dels infants, d'acord amb les mesures de seguretat recomanades 

pel Govern de la Generalitat de Catalunya. A més, no baixarem a la platja, ja que 

tindrem piscina al Club per poder-nos refrescar i gaudir-ne amb la màxima seguretat. 

Un altre punt a destacar és que hem millorat els equipaments en general (porteries 

de futbol sala, un rocòdrom més complet...) per fer que l'activitat dins el Club sigui 

més amena i de millor qualitat. 

 

3. Tots els nens i nenes que participin en el campus d'estiu tindran l'oportunitat de 

provar la nostra escola de tennis i pàdel de forma gratuïta durant el mes de 

setembre. Amb aquesta mesura pretenem que els infants no perdin el contacte 

d'aquest meravellós i complert esport i que puguin seguir amb l'aprenentatge del 

tennis i el pàdel al llarg de l'any. 

 

4. Es respectarà el màxim la ràtio de cada monitor amb el nombre de nens i nenes 

de la mateixa franja d'edat i el nombre d'infants totals dins del club, i amb un 

monitoratge titulat de qualitat com ens ha caracteritzat sempre. 



Seguim pendents de les mesures de seguretat que el Govern ens vagi facilitant durant 

les setmanes vinents a causa del desconfinament, i que implementaríem 

immediatament.  

 

5. Obrim inscripcions des d'avui mateix i ens comprometem a fer el 

reembossament del 100% de l'import si per causa de l'epidèmia el campus és veiés 

obligat a anul·lar o a reduir la seva activitat. 

 

Com a professionals del món de l'educació i de l'esport, afrontem aquest estiu 

amb la màxima il·lusió i amb tota l'energia possible per fer que els nens i les 

nenes puguin gaudir al màxim i amb total seguretat. 

 

 


