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La pandèmia del coronavirus ha requerit adaptar el 
servei per tal de minimitzar els riscos i garantir la 
seguretat de tots. L’oferta d’activitats en període d'estiu 
està subjecta a l’evolució de la crisi de la COVID-19 i a 
les indicacions de les autoritats sanitàries al respecte

Compliment de les mesures d'higiene i salut:
El monitor vetllarà pel compliment de la neteja de mans 
freqüent i desinfecció del material utilitzat.



Cursos Infantils de 4 a 8 anys
Tennis
Horari: dimarts i dijous de 10:00 a 10:50 h (6 places)

Pàdel
Horari: dimarts i dijous de 11:00 a 11:50 h (6 places)

Natació
Grup 1: dimarts i dijous de 12:00 a 12:50 h (6 places)
Grup 2: dimarts i dijous de 17:00 a 17:50 h  (6 places)

Cursos Infantils de 9 a 13 anys
Pàdel
Horari: dilluns i dimecres de 10:00 a 10:50 h (6 places)

Tennis
Horari: dilluns i dimecres de 11:00 a 11:50 h (6 places)

Natació
Horari: dilluns i dimecres de 12:00 a 12:50 h (6 places)

Cursos per adults (a partir de 14 anys)
Pàdel
Horari: dilluns i dimecres de 18:00 a 18:50 h (4 places)

Tennis
Horari: dimarts i dijous de 18:00 a 18:50 h (6 places)

*En cas de pluja les classes no és recuperaran.
*En les classes de pàdel cal portar raqueta de pàdel.
*En les classes de tennis cal portar raqueta de tennis i sabatilles  
esportives amb sola blanca
*En les classes de natació cal portar ulleres de natació.

Activitats 21,45€/mes
per curs

Primer mes: del 29 de juny al 24 de juliol 
Segon mes: del 27 de juliol al 21 d'agost

Inscripcions telemàtiques:
Obertes fins al 26 de juny.

Al telèfon 671 06 36 55 de dilluns a divendres de 9 a 
13:30h.

O al web web.rodadebera.cat/esports/activitatsestiu

Per fer la inscripció, segueix les instruccions següents:

1. Omple les dades del formulari que trobaràs al web:
web.rodadebera.cat/esports/activitatsestiu

2. Un cop revisada la documentació, us enviarem un 
correu electrònic (a l’adreça electrònica que hàgiu 
indicat durant el procés d’inscripció) especificant el 
termini i les indicacions per fer efectiu el pagament 
dels cursos reservats, a més de la declaració 
responsable d’acceptació de condicions de 
participació. 

3. Caldrà enviar la confirmació de pagament i retornar 
el formulari de la declaració responsable omplert i 
signat.

Tingueu present que l’obtenció de plaça definitiva per 
l’activitat, serà efectiva en el moment de rebre la 
confirmació de pagament.


