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UNEIX-TE 
A LA NATURA.
L’objectiu de l’Stage de tenis intensiu del CN Montjuïc 
és ensenyar als alumnes la pràctica del tenis en l’àm-
bit tècnic i tàctic sense perdre la finalitat principal 
que és el disfrutar d’aquest esport amb els millors 
entrenadors a través del treball en equip, esperit de 
superació i motivació personal de cada nen/a.

Els dimarts i els dijous de cada setmana s’impartiran 
les classes de tenis en anglès.

Del 27 de juny al 29 de juliol de 2022
Per a nens i nenes de 8 a 17 anys

STAGE  
DE TENIS  
INTENSIU AL  
C.N. MONTJUÏC

EScANEJA  EL CoDI QR  I INSCRIU-TE!



HoRARIS

MATERIAL NEcESSARI

DoCUMENTAcIÓ NEcESSÀRIA

• Roba i calçat esportiu

• Raqueta de tenis

• Gorra 

• Crema solar

• Aigua

• Esmorzar

• Motxilla amb roba de 
bany (tovallola, vestit 
de bany, xancletes)

Data límit d’inscripcions:  
22 de juny del 2022

• Butlletí d’inscripcions 

• Fotocòpia targeta sanitària

• Fotocòpia vacunació

• Fotografia tamany carnet

RENOvA EL TEU ESTIU. 
CONEcTA AMb LA NATURA

DATES DE L’STAGE
L’Stage de Tenis intensiu del CN Montjuïc se ce-
lebrarà del 27 de juny al 29 de juliol i constarà 
de diferents torns d’inscripció i assistència.

PREUS PER SETMANA
SOCIS

NO SOCIS

*Alumnes de les escoles participants en l’escola de tenis durant la temporada 2021/22

ALUMNES ESCOLA TENIS*

Matí (De 9h a 13:30h) 160 €

Matí (De 9h a 13:30h) 170 €

Matí (De 9h a 13:30h) 207 €

Horari de dia (De 9h a 17h) 225 €

Horari de dia (De 9h a 17h) 260 €

Horari de dia (De 9h a 17h) 213 €

Descomptes  aplicables  
en modalitats matí + dinar + tarda

15% Descompte màxim acumulable

DEScOMPTES
5% per a germans inscrits

10% per a inscripcions de 3 setmanes

5% per a infants participants d’activitats al CNM 
durant el curs escolar waterpolo, escola tennis, 
cursets de natació, activitats esportives, etc., ...

De dilluns a divendres
Torn Mati de 9 a 13.30 
Dues hores de tenis + piscina
 
Torn dia de 9 a 17h

• Dues hores de tenis al matí
• Piscina i dinar al migdia
• Entrenament tecnico-tàctic amb partits  

i jocs lúdics per la tarda

DATES / SETMANES
• Del 27 de juny a l’1 de juliol
• Del 4 al 8 de juliol
• De l’11 al 13 de juliol
• Del 18 al 22 de juliol
• Del 25 al 29 de juliol


