
DOCUMENT EXPLICATIU DEL PROCÉS DE
PREINSCRIPCIÓ AL CAMPUS I STAGE
D’ESTIU 2022 - CLUB TENNIS FIGUERES

Inici del Procés de Preincripció del Campus i Stage d’Estiu 2022

El Procés de Preinscripció es crea amb l’objectiu de que les famílies pogueu
començar a gestionar les vostres inscripcions. Les places per a l’edició del 2022
seran limitades. Aquestes seran confirmades per la Direcció del Campus i Stage
d’Estiu durant els dies posteriors a la rebuda de la preinscripció. La Preinscripció es
realitzarà en base a l’establiment de diferents períodes de temps amb prioritat
segons la vinculació de l’alumne amb el Club Tennis Figueres. Aquesta mesura té
l’objectiu de ser responsables i compromesos amb tots aquells alumnes i famílies
que,  any rere any, confien amb nosaltres.

Aspectes previs de la Preinscripció

1. Trobareu a la nostra pàgina web tota la informació d’activitats, funcionament i
preus als Díptics del Campus i de l’Stage d’Estiu 2022.

2. EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ES REALITZARÀ ONLINE DE FORMA
OBLIGATÒRIA, a través del formulari de la nostra web. No es podrà fer
presencialment. Per omplir el formulari és necessari tenir apunt i adjuntar la
fotografia o fotocopia del DNI, TARGETA CATSALUT I CARNET DE VACUNES
ACTUALITZAT.

3. Les preinscripcions seran recollides automàticament amb dia/hora/minut un
cop enviades a través del formulari online. LA DETERMINACIÓ DE LES
PLACES ES FARÀ SEGUINT L’ORDRE CRONOLÒGIC DE RECEPCIÓ DE LA
PREINSCRIPCIÓ.

4. EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESTARÀ DIVIDIT EN 3 PERÍODES EN
FUNCIÓ DEL GRUP DE PRIORITAT DEL QUE FORMI PART L’ALUMNE (detallats
en el següent apartat).

5. Observacions:

- La confirmació de plaça es rebrà per correu electrònic durant els dies
posteriors a la realització de la preinscripció.



- Serà indispensable que CADA ALUMNE PORTI I FACI ÚS DEL SEU PROPI
MATERIAL: raqueta de tennis, pala de pàdel, roba d’esport i piscina
degudament marcada, tovallola, gorra, crema solar, ampolla o cantimplora
d’aigua i esmorzar.

- Els grups s’organitzaran segons l’edat. S’estructuraran grups estables. La
Direcció del Campus es reserva el dret de fer les modificacions necessàries
de grups i activitats per garantir el correcte funcionament del Campus.

- El mínim de setmanes de participació al Campus d’Estiu 2022 és de 4
SETMANES CONSECUTIVES. S’ha d’escollir la mateixa modalitat horària en
totes les setmanes escollides.

- L’edat mínima per l’edició del Campus d’Estiu 2022 serà d’alumnes nascuts
abans del 2016 (inclòs).

- Els preus dels dinars estan JA ESTAN INCLOSOS en les modalitats Matí +
Migdia i Dia Complet. (En cas que algun dia determinat i puntual l’alumne no
es quedi a dinar, es retornarà l’import del dinar de 7€ per dia, un cop finalitzi la
participació de l’alumne al campus). S'haurà de comunicar a la Direcció del
Campus com a màxim a les 9:30h del mateix dia.

- El berenar és opcional i cal seleccionar-lo. El cost per dia és de 1,50€.

Distribució dels Grups de Prioritat de Preinscripció segons alumnes:

Els alumnes quedaran distribuïts en els següents grups per a la determinació del
període de preinscripció:

Prioritat 1:

- Alumnes de l’Escola de Tennis i Pàdel del curs 2021/2022.
- Germans d’alumnes de l’Escola de Tennis i Pàdel del curs 2021/2022.
- Socis Infantils i Socis dins la Quota Familiar.

Prioritat 2:

- Alumnes participants al Campus d’Estiu 2021.
- Germans d’alumnes participants al Campus d’Estiu 2021.



- Fills i néts de Socis no inclosos dins la Quota Familiar (Queden exclosos
nebots, cosins i altres graus de parentiu).

General:

- Alumnes participants en edicions anteriors al Campus d’Estiu 2021.
- Nous alumnes.
- Qualsevol alumne que no compleixi les consideracions anteriors.

Els alumnes han d’estar en situació d’ALTA al moment de l’inici del procés. En cas de
no complir-se, suposarà l’anul·lació automàtica de la preinscripció.

Períodes de Preincripció segons el Grup de Prioritat.

1- Del 20 d’abril al 27 d’abril. Prioritat 1. (De dimecres a dimecres)

2- Del 29 d’abril al 4 de maig. Prioritat 2. (De divendres a dimecres)

3- A partir del 6 de maig. General. (divendres)

● La preinscripció serà vàlida a partir de les 00:00h del dia d’inici indicat del
periode.

● En cas que un alumne amb prioritat no hagi realitzat la inscripció durant el
període indicat, perdrà la seva prioritat i es seguirà l’ordre cronològic de la
data de recepció de la preinscripció quan sigui realitzada. La Direcció del
Campus d’Estiu no es farà responsable si l’alumne no ha pogut obtenir plaça,
excepte si ha succeït per un error atribuïble al club.

Com es garantitzarà la Prioritat durant el període?

- El formulari online està creat amb l’obligatorietat d’introduir un CODI al final
del formulari per a poder-lo enviar i que la preinscripció quedi efectuada.
Sense el CODI no apareix el botó d’”Enviar”.



- Els alumnes amb Prioritat 1, rebran el CODI pel període 1, el dimarts 19
d’ABRIL al vespre via email. El CODI és el mateix per a tots els alumnes amb
Prioritat 1.

- Els alumnes amb Prioritat 2, rebran el CODI pel període 2, el dijous 28 d’ABRIL
al vespre via email. El CODI és el mateix per a tots els alumnes amb Prioritat
2.

- Pel període GENERAL, el formulari serà SENSE CODI.

* En el cas de germans, podran utilitzar el mateix CODI que el del germà.

* Comprovar carpeta SPAM, ja que algunes direccions d’email d’alumnes de
l’Escola o d’anys anteriors els hi arriba en aquesta carpeta.

*Si alguna persona no ha rebut correctament el CODI, contacteu el més aviat
possible a info@clubtennisfigueres.com.

AVÍS IMPORTANT:

- Som conscients que el codi rebut per correu electrònic es pot
compartir i ser revelat a qualsevol persona que no sigui del grup amb
Prioritat per a que pugui realitzar la inscripció abans del període que li
correspondria.

- Demanem siusplau no fer-ho i que el codi no sigui compartit a ningú.
- En qualsevol cas, disposem de la base de dades completa amb els

alumnes que corresponen a cada grup de prioritat. Si es detecta una
inscripció d’un alumne abans del període de preinscripció que li
correspon, la PREINSCRIPCIÓ SERÀ AUTOMÀTICAMENT ANUL·LADA.

CONFIRMACIÓ DE PLAÇA:
- La realització de la Preinscripció, NO SUPOSA CONFIRMACIÓ DE PLAÇA.
- La confirmació de plaça es realitzarà mitjançant correu electrònic el més aviat

possible durant els dies/setmana posteriors.
- En cas de no obtenir plaça, també serà comunicat.
- En el cas que s’acabin les places d’unes setmanes determinades durant el

procés, es procedirà a la retirada d’aquestes setmanes del formulari online.
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PAGAMENT:
- La preinscripció no implica cap pagament per avançat.
- Un cop es rebi la confirmació de plaça, s’efectuarà el cobrament mitjançant

domiciliació bancària de les setmanes i modalitat horària escollida.
- Els preus de menjador ja estan inclosos dins els preus totals.
- En els cas d’escollir la modalitat de pagament en efectiu, el pagament

s’haurà de realitzar a Secretaria del Club, en el termini màxim de 72h, des de
que s’ha rebut el correu de confirmació de plaça. Si passat aquest termini,
no s’ha efectuat el pagament, l’inscripció quedarà anul·lada automàticament.

PROTOCOL D'HIGIENE I SEGURETAT:

Un cop confirmada la plaça i abans de l’inici del Campus d’Estiu es publicarà el
Protocol d’Higiene i Seguretat del Campus d’Estiu 2022 i les instruccions sobre
l’arribada, recollida, mesures preses pel funcionament de les activitats. Aquest
protocol existirà en funció de l’evolució de la situació epidemiológica.

REUNIÓ INFORMATIVA:

A mitjans del mes de Juny es convocarà a les famílies que hagin obtingut plaça a la
reunió prèvia informativa del Campus d’Estiu 2022.

CANCEL·LACIONS I CONFINAMENTS:

- En cas que un alumne vulgui cancel·lar la preinscripció abans de rebre la
confirmació, ho ha de comunicar el més aviat possible a
info@clubtennisfigueres.com

- Si la preinscripció ja ha estat confirmada, NO es pot cancel·lar i NO es
procedirà a la devolució de l’import del Campus d’Estiu (Sí la dels dinars).
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- Un cop començada la participació de l’alumne al Campus i Stage d’Estiu i al
cap d’uns dies/setmanes decidir no continuar, NO es procedirà a la devolució
de l’import de Campus ja pagat (Sí la dels dinars dels dies que falti).

- En cas que el motiu de continuar sigui de força major (lesió, malaltia, etc.
degudament acreditada amb justificant mèdic) es procedirà a la devolució del
50% de l’import pagat  i el dels dinars dels dies que faltin.

- En cas de confinament per Covid-19 directe o per contacte amb algun positiu,
o confinament del grup bombolla del Campus per positiu al grup, NO es
procedirà a la devolució de l’import dels dies de confinament (Sí la dels dinars
d’aquests dies).

STAGE D’ESTIU

STAGE TENNIS: Alumnes nascuts abans del 2012 inclòs. Duració 9 setmanes. Servei
d’acompanyaments als torneigs federats del Circuit Juvenil d’Estiu que es disputen a
les tardes amb places limitades. Seguiment de l’evolució de l’alumne a la competició
per part de l’equip tècnic. Exclusiu pels alumnes de Competició de l’Escola del Club
Tennis Figueres.

STAGE PÀDEL: Alumnes nascuts abans del 2012 inclòs. Duració 5 setmanes.

Important: seleccionar al formulari SI/NO si en cas de no obtenir plaça per a l’Stage
es vol mantenir la preinscripció al Campus d’Estiu.

CONTACTE PER A DUBTES I MÉS INFORMACIÓ:

- escola@clubtennisfigueres.com
- info@clubtennisfigueres.com
- 972 50 46 91 (De dilluns a divendres de 17h a 21h i dissabtes de 9:30h a

13:30h)

Atentament,

La Direcció del Campus i Stage d’Estiu
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