
COM ACCEDIR?
  En el moment d’accedir al Miniclub us haureu d’adreçar a 

recepció, on allí podreu treure el ticket que us donarà accés 
a l’espai. Un cop a l’espai  el monitor/a responsable anotarà el 
nom de l’infant i les hores que gaudirà d’aquest.

  El ticket ha d’anar a nom de l’infant, per això, es important 
que estigui inscrit a la base de dades de recepció.

  Recordem que el Miniclub té un aforament reduït a 14 
infants, atès que volem oferir un servei de qualitat, és per això, 
que demanem un horari rigorós i ordenat per tal que tots els 
socis/es puguin gaudir d’aquest servei. (cal deixar ben clar a 
recepció les hores que voleu estar i no passar-se d’aquestes 
hores).

  Si algun infant està més hores de les que prèviament s’ha 
apuntat i darrere seu hi ha infants esperant per entrar, es 
procedirà a trucar a la família  i /o s’haurà d’esperar a la sala 
d’estudi per deixar accés a un altre infant. 

  Si hi ha hores lliures, podrà seguir jugant amb un cost afegit 
de 2,5€ l’hora

  Per un millor control, recomanem que les famílies vinguin 5 
minuts abans de la fi nalització del joc a buscar els infants.
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I SI VULL ESTAR MES ESTONA?



L’ideal és que les famílies vinguin a buscar els infants per facilitar 
el control als monitors/es. No obstant, no haurà cap problema 
en marxar sol/a, sempre i quan es comuniqui al monitor/a al 
moment d’entrada.

PUC DEIXAR MARXAR SOL/A
AL MEU FILL/A?

QUIN HORARI ES DURA A TERME?
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 13:30h. i de 16 a 19:30h.

PAGAR PER ENTRAR A JUGAR?
Sí. L’espai segueix una línia metodològica ambientada en 
els espais de joc, per aquest motiu donem importància 
als espais que trobareu i  tots els materials escollits 
en aquest. 
Ens agraden les coses ben fetes i sobretot fetes amb consciència 
i respectant totes les edats dels infants, per això, valorem cada 
petit detall que trobareu al Miniclub.

  L’entrada permet gaudir de l’espai durant 2 hores seguides.

  Alguns tallers externs al Miniclub, tindran un cost afegit en 
funció del tipus de taller que es dugui a terme. En aquest servei 
entra  l’hora del taller i l’entrada al miniclub i s’haurà de reservar 
prèviament a miniclub@tennislleida.com

PODEM RESERVAR PREVIAMENT
PER ENTRAR A JUGAR?

No. La disponibilitat de les places s’oferirà en funció d’arribada. 

MÉS INFO: www.tennislleida.com · miniclub@tennislleida.com

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE TOTES LES 
FAMÍLIES DEL CLUB EN PROMOURE UN BON 
AMBIENT I FUNCIONAMENT DE L’ESPAI, ÉS PER 
AIXÒ, QUE CAL RESPECTAR I SER CUROSOS 
AMB L’HORARI PER TAL QUE TOTS ELS INFANTS 
PUGUIN GAUDIR D’UNA ESTONA DE JOC!


