
Un any més des del Vic Tennis Taula organitzem el campus d’estiu de tennis de taula. Les                 
sessions seran dirigides per Sergi Molist, Noa Muñoz i Miky Ramos, tots tres jugadors i               
tècnics de l’entitat. L’horari establert és de 9h a 13h del matí amb la possibilitat de servei                 
d’acollida a partir de les 8:45h i fins les 13:30h. Vist l’èxit del campus en les passades                 
edicions hi ha la possibilitat d’allargar les sessions fins a la tarda, de 16h a 18:30h. Les                 
sessions del matí estan enfocades als aspectes tècnics generals a més de jocs i activitats               
diverses i les sessions de la tarda estan destinades al treball tècnic més específic.  
 

Full d’inscripció 
Nom i cognoms del jugador/a:                                                     DNI: 
Data de naixement: 
Nom i cognoms del pare / mare o tutor legal:  
Telèfon de contacte del pare / mare o tutor legal: 
Adreça:  
Població:                                                              Codi Postal: 
e-mail persona de contacte: 

Preu:   45€/setmana (sessió de matí) 
60€/setmana (sessió de matí + sessió de la tarda) 

(10% de descompte pel segon germà) 
 
(Marqui amb una X les sessions i les setmanes en què vol participar. La sessió de la tarda només es pot marcar 
en cas de participar a la sessió del matí.)  

 Setmana 1 
(de l’1 al 5 de juliol) 

Setmana 2 
(del 8 al 12 de 

juliol) 

Setmana 3 
(del 15 al 19 de 

juliol) 

Setmana 4 
(del 22 al 26 de 

juliol) 

Setmana 5 
(del 29 de juliol al 

2 d’agost) 

Sessió 
de matí 

     

Sessió 
de tarda 

     

El pagament es farà el primer dia de la setmana en efectiu al responsable. Caldrà que envieu                 
obligatòriament una còpia del DNI i targeta sanitària CATSALUT del participant a            
noamunyoz@gmail.com. Els nens i nenes que no tinguin cap tipus de llicència federativa la              
tramitarem des de l’entitat amb un cost de 10€, aquesta llicència inclou assegurança. 

  
Marqui amb una X si sol·licita el servei d’acollida Marqui amb una X si autoritza el jugador/a a marxar sol/a un 

cop hagi finalitzat la sessió 

  

Signatura del pare / mare o tutor legal 

Al signar aquest document, s’accepten els drets d’imatge. CLUB TENNIS TAULA Osona VIC Esportiu: VIC TENNIS TAULA (                                   

VIC T.T. ) Recinte Tennis Taula del Pavelló Municipal d'Esports Castell d’en Planes de Vic. Ctra de Gurb 1, 08500-VIC (                                         

Barcelona ) www.victt.com E-Mail victt@victt.com Tel 93 8833030 REE (DGE) no 11630/NIF G-63064547 Entitat de caràcter                               

social. EXEMPT D’IVA  

mailto:noamunyoz@gmail.com

