
 

 

 

SEGON –TERCER 

 

Benvolguts pares, 

 

 Dimarts dia 25 de juny comencem el casal d’estiu del Club Tennis Torelló 2019. Primer de tot us 

volem donar la benvinguda, esperant que els vostres fills/es s’ho passin d’allò més bé i que al final en 

podeu fer una valoració positiva.  

 

Seguidament us expliquem a grans trets el funcionament del casal pels nens i nenes de 2n i 3r de 

primària. 

En full adjunt trobareu els horaris i activitats. 

 
Les activitats vàries seran tranquil·les, no comportaran desgast físic. Pel bon funcionament de la primera 
hora es prega arribar puntual. 
 
Recomanem que l’esmorzar sigui lleugeret. 

 

Per realitzar les activitats s’ha de portar cada dia: banyador i tovallola, raqueta i calçat adequat per jugar a 

tennis, gorra, protecció solar i esmorzar lleuger. Si fa falta algun altre tipus de material se’ls informarà 

prèviament. 

 

Si esteu interessats en adquirir una raqueta, consulteu a l’oficina del club, on us poden oferir preus 

especials. 

 

Pel que fa a les activitats especials dels divendres, seran les següents: 

 

o Divendres 28 de juny: Excursió a la Font Santa 

o Divendres 5 de juliol: Excursió al Castell dels Moros i piscina a Sant Vicenç 

o Divendres 12  de juliol: Torneig Tennis i Pàdel 

o Divendres 19 de juliol: Parc Aquàtic 

o Divendres 26 de juliol:  Festa Fi de casal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  SEGON –TERCER 

                                 

 

 ON DEIXAR ELS NENS/ES: Els nens i nenes que fan permanència de 8 a 9 del matí s’han de 

deixar a dalt, al local social.. Els que comencen a les 9 h deixaran la bossa al vestidor i ja 

aniran al lloc on els toca l’activitat prevista. Els 2n i 3r davant la pista central de pàdel.  El primer 

dia ens trobarem a l’arbre que hi ha al mig de l’esplanada de gespa al costat del parc infantil. 

 

 ON ES RECOLLIRAN: Sortiran per la porta de l’edifici nou del club que dona a la terrassa del 

bar. Si poden tornar sols a casa cal deixar-ho escrit en el full d’inscripció. 

 
 

 Si voleu que el vostre fill o filla es quedi a dinar un dia concret, ho heu de comunicar com a molt 

tard , el mateix dia quan el porteu, a l’oficina del club. Si ho preferiu per telèfon (938591855)., 

ha de ser sobretot abans de les 10 h. El dinar serà a ¼ de 2 h. Els menús seran variats i us els 

farem arribar properament. 

.  

Com cada any farem una acampada i dormirem a la zona de gespa.. 

Es farà la nit del dimarts 23 al dimecres 24 de juliol  si el temps ens acompanya (qualsevol              

novetat es comunicarà amb la suficient antelació). Al matí hi haurà esmorzar. 

 

 

     MONITORS/ES RESPONSABLES 

 

Laia Sors /Carles Araque 

      

      Per a qualsevol suggeriment i /o qüestió  us podreu adreçar a ells a les 13.00 hores. 

 

      En cas d’haver-hi algun canvi en la programació de  les activitats establertes es comunicarà amb                             

antelació.  

 

Per una millor seguretat i comoditat alhora de portar i recollir els nens i nenes demanem 

que s’estacioni correctament i que es pugui aprofitar el màxim de terreny del pàrquing 

tant interior com exterior del club. Sobretot deixem la carretera lliure ja que també han 

de circular veïns i altra gent. Us demanem molta precaució alhora de circular per la 

carretera d’accés al club. Si us plau respecteu la velocitat de màxim 20 km/h. Penseu 

que poden circular-hi nens i nens amb bicicleta i a peu. 

 

 

Fins dilluns i bon casal!!!! 

 

 


