
Del 28 de Juny al 30 de Juliol
Horari: Dilluns a Divendres de 9h - 13h

Lloc: Recinte de tennis taula, Pavelló Municipal d'esports
Castell d'en Planes de Vic, crta. de Gurb, 1. 08500 - Vic. 

INSCRIPCIONS OBERTES FINS EL 22 DE JUNY!
*Preu: 50€/setmana         Places limitades!

. . . 

CAMPUS D'ESTIU

  V
IC

 TENNIS TAULA 2021

TENS ENTRE 6 I 16 ANYS?

Per a més informació i inscripcions:

 (+34) 646 75 94 54  (Noa Muñoz)

campusvictennistaula@gmail.com

Edició: M
ontse Toneu

*Preu: 10% de descompte germans



 

 

Una vegada més el Vic Tennis Taula organitza el Casal d’Estiu de Tennis de Taula. De nou, aquest 
any seguirem les normes de seguretat establertes i minimitzant qualsevol tipus de risc amb 
l’ajuda de tots vosaltres. És per això, que en aquesta nova edició del casal d’estiu hem incorporat 
uns protocols que afectaran directament al desenvolupament de les diferents activitats 
programades. Una vegada feta la inscripció definitiva enviarem els protocols específics a seguir. 

 

Organització: 

➢ Les places seran limitades a ___ jugadors i es faran efectives en funció de l’ordre 
d’arribada de les inscripcions.  

➢ Hi haurà un entrenador comodí que serà responsable de seguretat i higiene que vetllarà 
pel compliment de les mesures i garantirà la formació de participants, famílies i 
dirigents. 

➢ El material esportiu serà d’ús exclusiu pels grups de convivència. 

➢ S’haurà de fer un rentat de mans a l’inici i al final de cada activitat. 

➢ No caldrà ús de mascaretes mentre estiguem entrenant ni a l’aire lliure si es mantenen 
les distàncies de seguretat però sí quan no es puguin mantenir i un cop s’hagi acabat 
l’activitat. 

➢ Vestidors i dutxes s’hauran d’utilitzar de forma individual (recomanem que vinguin 
canviats des de casa). 

➢ Neteja i desinfecció de les instal·lacions. 

➢ L´ús de begudes serà individual (recomanem ús de cantimplora). 

➢ Activitats: entrenaments diaris de tennis taula a càrrec de tres entrenadors 
professionals, preparació física, jocs i esports a l’aire lliure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informació general: 

- Dates: del 28 de juny al 30 de juliol del 2021.  

- Horari: de dilluns a divendres de 9h a 13h (amb servei d’acollida a partir de les 
8:45h i fins les 13:15h, si es sol·licita). 

- Entrenadors: Miky Ramos, Noa Muñoz i espàrrings del club (a determinar). 
*Entrenadors de l’escola del Vic Tennis Taula i jugadors nacionals de les seves respectives lligues.  

- Documentació necessària per la inscripció: enviar per correu electrònic a 
campusvictennistaula@gmail.com  una fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària 
del jugador/a inscrit/a juntament amb el full d’inscripció i les autoritzacions 
corresponents. 
 

- Lloc: recinte de tennis taula, pavelló municipal d’esports Castell d’en Planes de 
Vic,  ctra. de Gurb 1.  08500 - VIC 

- Inscripcions obertes fins el 22 de juny. Per a més informació podeu trucar a Noa 
Muñoz (+34 646759454) o enviar un e-mail a campusvictennistaula@gmail.com 

*Inscripcions online pels jugadors del Vic Tennis Taula.  
- Cada dia els nens i nenes hauran de venir esmorzats de casa i portar roba 

esportiva, sabates per canviar-se, esmorzar i aigua.  
 

- Preus i descomptes (amb justificant): Per aquells jugadors i jugadores que no tinguin 
llicència federativa de tennis taula, s’haurà de tramitar la llicència-assegurança amb un 
cost únic de 15€ (no inclosos en les tarifes següents). El pagament es farà  en metàl·lic 
el primer dia d’assistència. 

Preus/setmana (1 jugador):     

1 setmana 50 €   

2 setmanes 50 €   

3 setmanes 45 € (-10%) 

4 setmanes 45 € (-10%) 

5 setmanes 45 € (-10%) 

  235 €   

 

Preus/setmana amb segon germà inscrit (2 jugadors):   

1 setmana 50 € 45 € 95 € 

2 setmanes 50 € 45 € 95 € 

3 setmanes 45 € 40,50 € 85,5 € 

4 setmanes 45 € 40,50 € 85,5 € 

5 setmanes 45 € 40,50 € 85,5 € 

      446,50 € 
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FULL D’INSCRIPCIÓ CASAL D’ESTIU DEL VIC TENNIS TAULA 2021. 

Inscripcions obertes fins el 22 de juny. Per a més informació podeu trucar a +34 646759454 (Noa 

Muñoz) o enviar un e-mail a campusvictennistaula@gmail.com .  
 
Cal enviar el full d’inscripció, la documentació i les autoritzacions en format PDF pel correu 
electrònic indicats anteriorment o pel Whatsapp del telèfon de contacte.  
 

Nom i cognoms: 
  
Data de naixement: 
  
Telèfon de contacte del pare/mare o tutor legal: 
  
Adreça: 
  
Població: 
 Codi Postal: 
E-mail persona de contacte: 
  
Malalties i al·lèrgies: 
  
Altres observacions: 
 
  

 

 

Marqueu amb una X les setmanes en les que voleu participar: 

1a setmana del 28 de juny al 2 de juliol  

2a setmana del 5 de juliol al 9 de juliol  

3a setmana del 12 de juliol al 16 de juliol  

4a setmana del 19 de juliol al 23 de juliol  

5a setmana del 26 de juliol al 30 de juliol  

 
*Fent efectiva aquesta inscripció s’accepta que el pagament es farà en metàl·lic el primer dia d’assistència del 
jugador/a. 

 
Signatura: 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
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 
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AUTORITZACIONS. 

Com a pare / mare o tutor legal del jugador o jugadora inscrit, ASSUMEIXO que: 

El nen o nena podrà assistir al casal d’estiu sempre i quan hi hagi absència de la malaltia i de 
símptomes compatibles amb el COVID-19 (tos, febre, dificultat respiratòria, malestar, diarrea, 
etc.) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

I sóc conscient de l’estat actual de la pandèmia i dels riscos que comporta realitzar el casal 
d’estiu. 

 

Per aquest motiu, signo aquest document per autoritzar que: 

➢ El jugador/a pugui participar a totes les activitats programades pel casal d’aquest any 
2021. 

➢ Que des del club Vic Tennis Taula es puguin fer fotografies de les diferents activitats 
realitzades amb per tal de poder-les publicar a la pàgina web i a les xarxes socials 
oficials del club. 

 

En/Na_________________________________________________ pare/mare o tutor legal de 

_______________________________________________, amb DNI_____________________. 

Signatura: 

 

 

Autoritzo a _______________________________ a marxar sol/a un cop hagi finalitzat la 
jornada. 

SI  NO  

 

Si és que NO, autoritzo al Sr/Sra. per venir-lo a recollir: 

Nom i cognoms de l’acompanyant:______________________________ DNI:_______________ 

Signatura: 

 

 

 

__________________________________________________________ 
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 
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