
 

 

 

 

 
 
 
 
CAMPUS DE PÀDEL – ESTIU 2022         
 
Del 27 de juny al 29 de juliol – 5 setmanes  
 
 Responsable Padel: LLUIS BRUNET  

 
Entrenadors:    Vicent Perez 
   Marc Biosca 
   Javi Bertran 
   Anna Perez 
   Enric Liso 

 
Reunió informativa: 10 de juny a les 17.00 h 
 
Dirigit a nens i nenes de 7 a 18 anys  
Grups segons edats i nivells  

 
Horaris de les activitats: 

Aquest any no us podem avançar els horaris exactes pendents de l’evolució de la pandèmia i 
les directrius sanitàries. 

 
 
 
 
COSES IMPORTANTS PER AL CAMPUS DE PÀDEL  

 
 Al·lèrgies i altres dades d’interès han d’estar notificades prèviament a través de la fitxa 

d’inscripció o dels responsables del campus de pàdel. 
 
 Hora d’entrada a les 9.00 h. El club no es fa responsable dels nens fins al moment en que 

arriben al lloc d'acollida explicat en el següent punt. 
 Hora de finalització de les activitats a les 14.00 hores o a les 17.30 hores  
 

 LLOC D’ARRIBADA I DE RECOLLIDA DELS NENS 
La pèrgola del Club 

 
 Roba marcada, especialment els més petits.  

 
 Farem fotos  

 
 En cas de que algun familiar hagi de posar-se en contacte amb el seu fill/a, demanem que 

primer avisi als coordinadors del campus. 
 
Coordinador Campus: Vicent Perez   626404343 
Responsable Padel: Lluis Brunet             650390682 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES 

Ensenyament i Perfeccionament dels cops. Exercicis de situació de pista, tàctica i estratègia. 
Jocs i partits. 

Anàlisi personalitzat del jugador o jugadora per trobar àrees de millora en el seu joc, tant 
tècnic com tàctic. 

 

MATERIAL I VESTIMENTA ESPORTIVA 
 

 Samarreta d’esport, pantalons curts i mitjons 

 Calçat esportiu: bambes estil tennis. 

 Pala de pàdel 

 Bossa d’esport. 

 Banyador, tovallola i sabatilles de piscina; no cal casquet de bany. 

 Necesser per a dutxar-se. 

 Muda de recanvi. 
 
 
 
INSCRIPCIONS 
A la pàgina web del Club www.ctlasalut.com dins de l’àrea privada de socis 
 
Socis: haureu d’accedir amb el vostre usuari i contrasenya 
No socis: directament a Activitats d’Estiu, NO US HEU DE REGISTRAR  
Pagament: mitjançant targeta de crèdit o dèbit.  
 
 
DADES IMPORTANTS QUE CAL TENIR EN COMPTE A L'HORA DE FER LA INSCRIPCIÓ 
 
1. M’he descarregat el dossier informatiu on es detalla tota la informació i normativa del  campus. 

 
2. El Club es reserva el dret de modificar algunes activitats/horaris per motius climatològics. 

 
3. El Club no es fa responsable de la pèrdua de material de l'alumne. 

 
4. Pagament socis: es facturarà el mes de juliol junt amb la quota mensual. 

 
5. Pagament no socis: en el moment de fer la inscripció cal abonar l'import total. 

 
6. *Altres condicions econòmiques per a les famílies que apuntin a 2 o més fills a les activitats 

infantils d'estiu: 2 fills 5% de descompte, 3 o més fills: 10% de descompte. 
 

7. Per faltes d'assistència no es retornarà l'import. 
 

8. Si per algun motiu mèdic l'alumne s'ha de donar de baixa abans de l'inici del Campus de Pàdel es 

retornarà l'import íntegre, aportant el certificat corresponent.  

http://www.ctlasalut.com/


 

 

 

 

 
 
 
 
 

9. No és permès aparcar al Club. El fet d’estar inscrit al campus del Club Tennis de La Salut no 

implica poder accedir al Club i tenir ús lliure de les dependències i instal·lacions per part dels 

familiars no socis.  

    

 
LOPD 
Aquestes dades seran tractades pel Club Tennis La Salut, per tal de gestionar les activitats 
esportives i de lleure d’estiu. També es faran servir per tal de fer-li arribar informació 
d’altres activitats que s’organitzin en el futur i ofertes que diverses empreses ens fan arribar 
pels nostres socis i usuaris. 
 
De conformitat amb l’article 13 del (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de dades, 
l’informem que el dret d’accés, rectificació, supressió i oposició pot exercir-lo en les oficines de les 
nostres instal·lacions. També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agencia 
Española de Protecció de Dades si creu que s’han vist vulnerats els seus drets. 
Les dades seran conservades durant el temps que duri la seva relació amb el Club i desprès durant 
cinc anys. 
Les diferents activitats poden ser fotografiades o enregistrades per vídeo per a la divulgació de les 
activitats. 
En cas de no desitjar que les imatges seves o del seu fill/a, si són identificables, es publiquin, podrà  
marcar la casella corresponent al full d’inscripció. 
 
 
 
 


