
CAMPAMENTO DE TENIS DE VERÁN 2021
DIVERSIÓN-FORMACIÓN-ENSINO

1. LOCALIZACIÓN
Terá lugar nas instalacións deportivas do Círculo Mercantil de Vigo.
C. de las Plantas 15, Vigo

2. ACTIVIDADES
Tenis + preparación física
Multideporte con circuítos, piscina e actividades ao aire libre.
Os adestradores que se encargan do campus son expertos á hora de traballar con nenos e á
hora de realizar este tipo de eventos.
Os nenos están baixo a supervisión dos adestradores durante todo o día. Todos teñen
experiencia no trato con nenos xa que están a dar clases durante todo o ano.
Dedicámoslle especial atención aos principiantes, así como a aqueles con máis experiencia
neste deporte, para que así todos gocen dunha aventura inesquecible.

3. DATAS E HORARIOS
O campus desenvolverase durante os meses de Xuño, Julio e Agosto e Setembro. Terá lugar de luns a
venres desde as 9:45 ás 17:45 horas. Prazas limitadas, en caso de ter que cambiar cociente de alumnos por
monitor, poderá alterar a tarifa. Excepto festivos e fins de semana.

4. IDADES
4 a 17 anos, distribuíndo aos alumnos/ as en grupos reducidos e uniformes que rotarán nas
distintas actividades.

5. PROFESORADO
O Campamento de Tenis2021 ofrece un profesorado de óptimo nivel para a aprendizaxe e
diversión dos alumnos/ as.

6. MODALIDADES
Os alumnos/ as poderán inscribirse por semanas, quincenas ou mes completo, en réxime de:
1⁄2 XORNADA (9:45 – 14:30) recepción de madrugadores ás 8.30 sen custo adicional.
1⁄2 XORNADA CON COMIDA (9:45 – 15:45)
XORNADA COMPLETA (9:45 – 17:45)

7. TARIFAS (IVA INCLUÍDO)
TARIFA CAMPUS SEMANA | socio | non socio
media xornada | 78€ | 108€  (9:45 – 14:30)
media xornada con acompañamento a comedor | 93€ | 123€  (9:45 – 15:45)
xornada completa | 135€ | 190€  (9:45 – 17:45)
TARIFA COMEDOR: 6€/ DIA
As inscricións poderán realizarse a través do formulario dispoñible no Círculo Mercantil de Vigo.
Para prezos de días soltos consultar.

8. DESCONTOS
5% na cota do 2º irmán.



9.NORMAS DE SEGURIDADE COVID-19.

7.1. Os grupos estarán formados por un máximo de 8 nenos/ as cun monitor, cociente que será modificado
segundo a normativa vixente sobre COVID-19.
7.2. Haberá control de temperatura na entrada ás instalacións.
7.3. As actividades realizaranse, sempre que o tempo permítao, ao aire libre e mantendo a distancia de
seguridade. Será obrigatorio o uso máscara tanto dos e as participantes como de monitores e monitoras.
7.4. Nas accións en espazos pechados prestarase especial atención á distancia física de 1.5 metros e ao uso
de máscara. levará a cabo unha ventilación correcta do devandito espazo, priorizando aqueles con maior
amplitude para favorecer o distanciamento interpersoal.
7.5. Os/as participantes deberán traer a súa propia máscara, para garantir que se cumpren as medidas de
seguridade.
7.6. Farase especial fincapé nunha hixiene frecuente de mans con xel  hidroalcohólico. Esta hixiene
realizarase despois de cada actividade, antes e despois das comidas e despois de ir ao baño.
7.7. O material será  desinfectado antes e despois do seu uso.

* Estas normas poderán variar adecuándose á normativa vixente para o COVID-19 interposta polas
autoridades pertinentes para a realización desta actividade.

7.8. Pais, nais ou titores deberán notificar inmediatamente á organización calquera problema de saúde
relacionado con COVID-19, ou se consideran ou sospeitan algún síntoma durante o transcurso da actividade.

9. PAGO
A reserva de praza será efectiva unha vez cuberta a inscrición e ingresado o importe do
curso.
O ingreso deberá realizarse no número de conta de Abanca:

ES38 2080 5000 6630 4028 4291

+Info: Alex Soto 606 642 789 escueladetenismercan@gmail.com


