ESTADES DE NADAL 2018
ESCOLA DE TENNIS
Benvolguts pares i alumnes de l’Escola de Tennis,
us informem que les classes de tennis dels dies 27 i 28 de desembre i els dies 2,3 i 4 de
gener, es traslladen al matí, sense cap cost afegit. Seran festius, a efectes d’escola, els dies
24, 25, 26, 29 i 31 de desembre 2018 i els dies 1 i 5 de gener 2019.
Horaris
- Alumnes de dilluns a divendres
Els de les 17:30 hrs. passen a les 9 hrs.
Els de les 19 hrs. passen a les 11:00 hrs.
- Alumnes de dissabte
Els de les 9 hrs. passen a les 9 hrs.
Els de les 10:30 hrs. passen a les 11:00 hrs.
Tots aquells alumnes que vulguin vindre de 9 a 13 hrs durant els dies que estiguin inscrits,
podran fer-ho abonant un suplement de 5€/ dia i 10€ per cada dia afegit.
Tanmateix us facilitem Servei d'acollida que es farà al Poliesportiu de 8 a 9 hrs amb un
suplement de 3€/dia. La recollida al migdia serà a les 13:30 hrs al club. Recomanem que
els nens portin tovallola i sabó per dutxar-se un cop finalitzada l’activitat esportiva.
Els suplements corresponents a les Estades de Nadal 2018 es giraran amb la quota del mes de
gener 2019.
ACTIVITATS
Apart de l’activitat pròpia de l’Escola de tennis, es faran diferents activitats complementàries
que els tindran entretinguts tot el matí com:
-

Pàdel
Patins en línia
Zumba Kids (adreçat bàsicament als nens més petits)
Zumba (adreçat a les noietes de entre 10 i 14 anys
Básket
Fútbol
Jocs de participació...

ESMORZAR
Tots els dies, de 10:30 a 11 hrs farem una parada per esmorzar a la Cafeteria del Club.
El dia 4 de gener farem una xocolatada per als nens a l’hora d’esmorzar.

QUE HAUREM DE PORTAR?
Roba neta
Tovallola, xancles de bany i sabó
Esmorzar
... i moltes ganes d’aprendre i passar-ho bé!!!!

INSCRIPCIONS
Podeu fer les inscripcions a la recepció del Club o mitjançant aquest correu.
Us animem a que inscriviu als i les vostres tennistes a les Estades de Nadal de la Secció de
Tennis. S’enduran un record inoblidable!!!

Club Gimnàstic de Tarragona
Escola de Tennis

