PREUS 2019

HORARIS

OPCIÓ A
matí de 9 h a 13 h
Setmanes
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

socis
60
105
145

no socis
70
120
170

Setmanes
4 setmanes
5 setmanes

socis
180
210

no socis
210
245

CONTINGUTS

* La setmana del 25 al 28 de juny, socis: 45, no socis: 50

OPCIÓ B
matí de 9 h a 15 h + dinar
Setmanes
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

socis
60+40
105+80
145+120

no socis
70+40
120+80
170+120

OPCIÓ A-B-C-D
Setmanes
4 setmanes
5 setmanes

socis
180+160
210+200

no socis
210+160
245+200

* La setmana del 25 al 28 de juny, socis: 45+32, no socis: 50+32

OPCIÓ C
matí i tarda de 9 h a 13 h i 15.30 h a 18.30 h sense dinar

Setmanes
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

socis
95
155
220

no socis
105
180
260

Setmanes
4 setmanes
5 setmanes

socis
280
335

no socis
330
395

* La setmana del 25 al 28 de juny, socis: 80, no socis: 90

OPCIÓ D
matí i tarda de 9 h a 13 h i 15.30 h a 18.30 h + dinar
Setmanes
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

socis
95+40
155+80
220+120

no socis
105+40
180+80
260+120

El casal comença a les 9 hores i finalitza segons l’opció escollida.
A partir de les 8.30 hores ja es podran deixar els nens/es al local
social de l’AER. Els que utilitzin el servei de bus tindran la sortida
a les següents hores: carretera de Barcelona, 8.20 h; carrer
Progrés, 8.30 h; plaça Ajuntament, 8.40 h.

Setmanes
4 setmanes
5 setmanes

socis
280+160
335+200

Matí: tennis, pàdel, futbol, voleibol, gimcanes, jocs de
descoberta, tallers, activitats sorpresa cada setmana i
piscina.

OPCIÓ C-D i E

Horari de tarda. Entrenament intensiu de tennis i pàdel. Si
l’alumne hi està interessat s’inscriurà en algun torneig d’estiu per
tal d’adquirir la tècnica de la competició amb altres jugadors/es.

ACTIVITATS i SORTIDES PROGRAMADES

no socis
330+160
395+200

Estiulaventura
Passarem el dia entre arbres,
tirolines, grans lianes, ponts
penjants i com no, la tirolina més
gran de Catalunya.
Preu: 18 euros*

no socis
195
230

Parc Aquàtic (Aquadiver)
passarem el dia a les pistes
toves, rius ràpids, kamikaze,
splash mountain, etc.
Preu: 25 euros*

* La setmana del 25 al 28 de juny, socis: 80+32, no socis: 90+32

OPCIÓ E
tarda de 15.30 h a 18.30 h
curs perfeccionament tennis o pàdel
Setmanes
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

socis
55
95
135

no socis
65
110
155

Setmanes
4 setmanes
5 setmanes

socis
170
200

* La setmana del 25 al 28 de juny, socis: 45, no socis: 50

Inclou assegurança esportiva.
Tots els alumnes tindran l’obsequi d’una samarreta.
Totes les activitats-sortides que es realitzin fora del club són gratuïtes
per inscripcions iguals o superiors a 4 setmanes. Per inscripcions
inferiors es cobrarà el preu de l’activitat. El servei de bus és per l’opció
matí i té un cost de 12 euros/setmana nen/a (anada i tornada). Només
s’aplicarà al que l’utilitzi. Utilitzacions esporàdiques: 4 euros/dia (avisar
el dia abans).
DESCOMPTES I/O BONIFICACIONS
La inscripció de 2 germans tindrà una bonificació del 10% de la quota.
Descompte no aplicable al preu del dinar i servei de bus.
*Dinars esporàdics: 10 euros

Tibidabo
Passarem el dia a la muntanya
màgica i gaudirem de les
atraccions.
Preu: 25 euros*

SERVEI
DE BUS

I, com no, l’esperada

Autorització dret d’imatge
Autoritzo a l’Agrupació Esportiva del Ripollès a fer ús de les fotografies i enregistraments
gràfics dels alumnes, amb l’única finalitat de ser publicades a la pàgina web, facebook,
premsa escrita o blog i altres suports publicitaris.

* Preus aplicables només per
inscripcions inferiors a 4
setmanes

Acceptació
D’acord amb la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter
personal, us informem que les dades facilitades seran incorporades en un fitxer informatitzat,
el responsable del qual és l’AER, amb la finalitat de la gestió tècnica i administrativa de
l’escola de tennis, com també per a la tramesa d’informació als usuaris i organismes oficials
que legalment ho requereixen. L’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i
oposició es podran exercir mitjançant escrit presentat a la direcció de l’AER.
Declaro haver llegit i acceptat les condicions generals.

ACAMPADA
i LA GRAN FESTA FINAL
DEL CASAL D’ESTIU ’19

____ ____ ____ ____ ____

Signatura

Imp. MAIDEU, SL - Ripoll 2019

$

Marcar amb una X les setmanes escollides.

Del 22 al 26 de juliol

Del 15 al 19 de juliol

Del 8 al 12 de juliol

Del 1 al 5 de juliol

Del 25 al 28 de juny

Opció A
De 9 h a 13 h
		

SETMANES

Opció B
De 9 h a 15 h
amb dinar inclòs

Opció C
De 9 h a 18.30 h
sense dinar

Opció D
Opció E
De 9 h a 18.30 h De 15.30 h a 18.30 h
amb dinar inclòs Perfeccionament tennis o pàdel

BUS
si / no

Mitjançant la firma d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per fer càrrecs al seu compte i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs en el seu
compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud
de reemborsament haurà d’efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec a compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

Domiciliació rebut compte bancari: IBAN ES _ _

Núm. soci si s’escau: ............................................................ E-mail: .............................................................................................................................................................

Núm. targeta sanitària: .............................................................................................................................. Tel. de contacte: ..........................................................................

Domicili: ................................................................................................................................................. Població: .................. .....................................................................

Nom i cognoms de l’alumne: ................................................................................................................................................. Data de naixement: .......... /............. /...............

Data límit d’inscripció: 18 de juny de 2019 - Lloc: AER i Pastisseria Costa. També per e-mail: secretaria@aeripolles.cat
Informació i telèfon de contacte: Pere Verdaguer 609881540 i també al web aeripolles.cat

Agrupació
Esportiva
del Ripollès

Ctra. Sant Joan, km 5,7
Apartat de correus 16
17500 RIPOLL
Tel. 972 72 05 03
secretaria@aeripolles.cat
www.aeripolles.cat

REQUISITS
Els nens/nenes hauran de tenir com a mínim 4 anys.
El pagament es farà per domiciliació bancària. Cap
alumne podrà començar el casal sense fer el pagament.
Les places són limitades.
La comissió de les activitats es reserva el dret de modificar
i/o suspendre qualsevol de les anteriors condicions.

casal
d'estiu
2019

EXCURSIONS GRATUÏTES

per inscripcions iguals
o superiors a 4 setmanes.

