inscripcions fins el 16 de juny

de 3 a 9 anys !

activació multiespais
de 10,30 a 14,00 hores

l’espai matiner

“Fem un HORT” & jocs tradicionals &

espai
natura

“coneix el silenci” & juguem sobre rodes &
“i de tant en tant futbol” & “ioga kids”

de 9,00 a 10,15 hores

servei d’acollida
de 8,30 a 9,00 hores

sm:)e &

del 25 de juny al 2 d'agost.....et proposem molts motius per somriure

recuperem les energies

?

espai
aigua

servei de menjador
de 14,00 a 16,00 hores

Com et dius?

quin dia vas nèixer?

indica la teva adreça postal:

l'adreça electrònica:

telèfon de
contacte:

dades de salut que creus que

hem de conèixer:

A la pàgina següent cal que indiquis les activitats i les setmanes a les quals t'inscrius. ÉS NECESSARI QUE ENS LLIURIS UNA CÒPIA DE LA TEVA TARJETA SANITÀRIA

AJUT 3er fill/a: descompte del 20 % en el preu del 3r fill/a més jove (excepte servei de menjador)

Enviar inscripcions a l'adreça: esportiva@tennislleida.com

T’acollim ben aviat!
horari: de 8.30 a 9.00 h

*
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Recuperem les energies

8/7
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22/7

29/7

horari: de 14.00 a 16.00 h

*

25/6 1/7 8/7

15/7

22/7

lloc trobada: Sala infantil

lloc: carpa ubicada a la part alta del recinte de les piscines

preu: gratuït

preu: 40,00 €/setmanals

consisteix en: servei d’acollida previ a les activitats programades.

Servei de restaurant: dinar elaborat pel restaurant del club.

L’Espai matiner
horari: de 9.00 a 10.15 h
lloc trobada: Sala infantil

*
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Servei de transport (indiqueu l’opció de servei i la parada)
12 €/setmana : servei d’anada i de tornada

preu: 12 €/setmana

6 €/setmana :

consisteix en: activitats a l’aire lliure que fomenten la interacció dels

2 €/viatge :

nens i les nenes amb els diferents racons del club, d’una forma creativa

només anada

Activitats tipus: “fem del tennis un jardí”, “creem el nostre hort”,

8:15 h Prat de la Riba 78-80 / Multiòpticas Lux 14:45 h

“reciclem sense descans”, “descobreix com desperta el nostre club”,

8:20 h Rambla Ferran: Banc Santander / BBVA 14:40 h

Activació multiespais
horari: de 10.30 a 14.00 h

lloc trobada: parc infantil

*
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només tornada

PARADES ANADA / PARADES TORNADA
8:10 h Pl. Europa-Ronda: Louisiana / Louisiana 14:50 h

“...i de tant en tant futbol”, “fem tertúlies”...etc...

8:25 h Plaça Espanya: Autobusos / Bonpreu 14:35 h
8.30 h Balmes: Hisenda / Pastisseria Capell 14:30 h
8:35 h Rovira Roure: Sanitat / La Primavera 14:25 h
8:40 h P. Ronda: Llar d’Infants / Mercat Fleming 14:20 h
8.45 h Joc de la Bola: Hosp. Veterinari / Sirena 14:15 h

15/7

22/7

29/7

preu: 71,50 €/setmana
S’articularà en: ESPAI ESPORT, ESPAI NATURA i ESPAI AIGUA.
Espai Esport: tennis com activitat principal combinada amb altres

8:50 h Rovira Roure: Arnau de Vilanova /davant 14:10 h
8.55 h Rovira Roure: Xalets blancs / davant 14:05 h
9:40 h Pl. Europa-Ronda: Louisiana / Louisiana 14:50 h
9:45 h Prat de la Riba 78-80 / Multiòpticas Lux 14:45 h
9.50 h Rambla Ferran: Banc Santander / BBVA 14:40 h

activitats esportives, com bàdminton, coordinació i psicomotricitat,

9.55 h Plaça Espanya: Autobusos / Bonpreu 14:35 h

esports d’equip, “fitnesskids”,...etc

10:00 h Balmes: Hisenda / Pastisseria Capell 14:30 h

Espai Natura: “vine al nostre cinema”, “anem de gimcana”, “pícnic
breakfast”, “experimenta”, “modelatge”, “ioga infantil”, “mindfulness”,
“juguem a la taula”, “movem l’esquelet”, “qui canta la tristor espanta”,
“contem uns quants contes..........
Espai Aigua: Natació guiada combinada amb jocs aquàtics i activitats
d’animació a l’aigua. Tècnics especialitzats en cursos de natació.

10:05 h Rovira Roure: Sanitat / La Primavera 14:25 h
10:10 h P. Ronda: Llar d’Infants / Mercat Fleming 14:20 h
10:15 h Joc de la Bola: Hosp. Veterinari / Sirena 14:15 h
10:20 h Rovira Roure: Arnau de Vilanova /davant 14:10 h
10.25 h Rovira Roure: Xalets blancs / davant 14:05 h

Observació servei transport:

*Al preu de la setmana del 25 /06 (que només té 4 dies) se li aplicarà un descompte proporcional

No en
faré ús

utilitzaré el servei esporàdicament

i diferent a l’habitual.

“juguem sobre rodes”, “tastem els jocs tradicionals”, “coneix el silenci”,
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Club Tennis Lleida és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal contingudes en aquest document. Finalitat: Tractem la informació que ens facilita amb
el fi de gestionar la seva pertinença al club, la participació a les activitats organitzades i realitzar la facturació i el cobrament. Legitimació: Relació contractual. Termini de
conservació de les dades: Los dades proporcionades es conservaran mentre continuï la relació d’associat o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals.
Destinataris: Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos on existeixi una obligació legal. Drets: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació i supressió
per escrit a Club Tennis Lleida, Partida Boixadors, 60, 25198, Lleida o a través del Canal Extern d’Ètica, Comunicació y Denuncies, que es descriu a continuació. Informació
addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.tennislleida.com/es/aviso‐legal.
Compromiso ético y responsable
CLUB TENNIS LLEIDA, quiere informar del más alto compromiso de comportamiento ético y responsable en sus actividades y operaciones. En este sentido, la Entidad como
eje de dicha cultura, tiene habilitado un Canal Externo de Ética, Comunicación y Denuncias, con el objetivo de que puedan comunicar o denunciar indicios, sospechas o
evidencias de posibles incumplimientos normativos, delitos, comportamientos no éticos y, en general, el incumplimiento de los protocolos y normas internas de la Entidad.
También se podrá utilizar para informar sobre riesgos, vulneraciones, incumplimientos o ejercitar sus derechos en materia de protección de datos personales.
El Canal se ha dotado de los mejores mecanismos para garantizar la seguridad, confidencialidad, protección de datos de carácter personal del Usuario, independencia y
tratamiento de los conflictos de interés. Para ello, se ha encomendado la gestión de la plataforma a BONET consulting, firma independiente y especializada en
cumplimiento normativo. El acceso al Canal se ha habilitado en el siguiente enlace: https://www.corporate‐ethicline.com/club‐tennis‐lleida

Lleida, a

de

de 2019

Nom i cognoms del pare/ de la mare:
(signatura)

