
CLUB TENNIS DE LA SALUT

Per Socis/es i No socis/es de 3 a 15 anys

Tennis, Pàdel, activitats esportives, 
lúdiques i aquàtiques!

CAMPUS ESPORTIU 2022

Servei d’acollida gratuït de 8:00 a 9:00h.

27 de juny- 29 de juliol

29 d’agost - 2 de setembre

De 9:00 a 17:30



Els Jocs i Esports del Món és un eix 
dinamitzador que ens ajudarà a treba-
llar la interculturalitat, els valors 
personals i molts altres aspectes, 
mitjançant jocs, esports alternatius i 
tradicionals, tallers i altres activitats.

Els jocs i esports del món

BABY - 3 i 4 anys (Nascuts/des entre el 31/12/2019 al 27/06/2018)

JÚNIOR - de 5 a 12 anys (Nascuts/des entre el 31/12/2017 al 01/01/2010)

JOVE- de 13 a 15 anys (Nascuts/des entre el 31/12/2009 al 01/01/2007)

Gràcies als SAMIS, experts en activi-
tats lúdiques i esportives de l'univers, 
aprendrem i jugarem a esports i jocs 
dels 5 continents, tant aquells que 
practicaven els nostres avantpassats 
com alguns que s'han creat fa pocs 
anys.

Novetat

5 setmanes   -   27 juny al 29 juliol 2022

27 28 29 30 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

6ª setmana  -   29 agost al 2 setembre 2022
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Juny/Juliol         Socis/es    No socis/es
1 setmana (5 dies)   209 €             299 €

2 setmanes (10 dies)   403 €             570 €

3 setmanes (15 dies)   581 €             814 €

4 setmanes (20 dies)   744 €         1.034 €

5 setmanes (25 dies)   895 €         1.231 €

Agost/Setembre      Socis/es    No socis/es
1 setmana (5 dies)   209 €             299 €

Activitats esportives
•  Tennis, pàdel i tennis taula
•  Natació
•  Esports tradicionals
•  Esports alternatius

Activitats lúdiques
•  Hip Hop
•  Jocs lúdics
•  Tallers
•  Jocs de taula

Sortides setmanals
•  Waterworld, Marineland, Illa 
Fantasia, Plogging per la Platja 
del Prat i per Collserola

Activitats especials
•  Festa d’inflables
•  Acampada nocturna (28 juliol)

Vies de comunicació

Aquest any afegirem dues noves vies de comunicació:

•  Newsletter setmanal amb tota la informació d'interès de la setmana següent.
•  Whatsapp per fer arribar aquella informació urgent de manera ràpida i efectiva.

Preus

Condicions econòmiques especials, per a les 
famílies que apuntin a 2 o més fills/es a les 
activitats de campus/stage:

2 fills  - 5% de descompte

3 o més fills  - 10% de descompte



www.samsportsevents.com

activitats@samsportsevents.com

Organitza: SAM SPORTS EVENTS

CLUB TENNIS DE LA SALUT

Mare de Déu de la Salut, 75

08024 Barcelona 

Inscripcions
Les inscripcions es realitzaran mitjançant un formulari online, 
escanejant el codi QR adjunt o clicant al següent link.

Tel. 93 213 24 00

ctlasalut@ctlasalut.com

www.ctlasalut.com

Forma de pagament

Socis/es: Junt amb la quota del mes de juny o 
juliol
No socis/es: Mitjançant targeta de crèdit

El Club no efectuarà devolucions de les 
inscripcions formalitzades.

Reunions informatives virtuals

El 26 de maig a les 18:00 en format online.
El 16 de juny a les 18:00 en format presencial 
a les instal·lacions del club.

Enllaç a les reunions i a tota la informació, 
enllaços d'interès i documents del campus a:

http://ctlasalut.miclubonline.net/actividades/01?language=ca

https://samsportsevents.com/campus/campus-ctls/


