
Benvolguts/des pares/mares, 

Ens dirigim a vosaltres per informar-vos del funcionament del Campus Olímpia que organitzem. Tanmateix, us recordem que per 
qualsevol dubte us podeu adreçar a la recepció del CEM OLIMPIA. 
 
Entrada dels infants: 
>  De 08.00 a 09.00 h teniu el Servei d’Acollida opcional. Els podeu deixar en qualsevol horari, dins d’aquesta franja. 
>  L’entrada és per la porta que es troba al passadís, entre la pista de pàdel i la de Green Set.
>  Hora d’inici de les activitats és a les 09.00 h. 
>  Fora d’aquest horari: avisar amb antelació per escrit al tècnic esportiu del seu grup si és possible o trucar a la recepció del

centre.

Si puntualment s’arriba tard, el lliurament es farà a la recepció del centre on es localitzarà el grup i es portarà a l’espai on s’estigui 
desenvolupant l’activitat.  
 
Sortida dels infants: 
Recollida a les 14.00 h pel mateix lloc d’entrada.

Tots els infants hauran de ser recollits per un adult, pare/mare o persona autoritzada. En cas de voler que marxi sol o 
canviar la persona responsable de la recollida, s’haurà d’avisar per escrit a la recepció del centre. 
 
Què han de portar: 
>  Calçat esportiu adequat i mitjons d’esport. 
>  Roba esportiva. 
>  Segona muda (recomanable per als nens/es de 3 a 5 anys). 
>  Esmorzar i ampolla d’aigua. 
>  Els nens que en tinguin, poden dur la seva pala de pàdel i raqueta de tenis (no és obligatori).

Cal que tota la roba estigui ben marcada per tal d’evitar confusions. 
 
Què s’hauria d’evitar: 
>  La utilització de diners per part dels alumnes.
>  Utilitzar el mòbil durant la jornada del campus.
>  Portar dispositius electrònics com MP4, tauletes o similars.  
 
CEM Olímpia no es responsabilitzarà de la pèrdua o desperfecte de qualsevol dels objectes detallats anteriorment o 
similars. En cas necessari, els tècnics esportius podran requisar aquests objectes durant la jornada per garantir el bon 
funcionament de l’activitat. 

Tota la informació del campus la podreu trobar a la nostra web i als taulells informatius del centre.

Incidències: 
En el cas dels infants que pateixin algun tipus de problema físic, al·lèrgia alimentària, psíquic o de relació, agrairíem informeu al 
personal de la instal·lació o al tècnic esportiu, per tal de facilitar la seva estada al campus.

Per qualsevol dubte relacionat amb el campus, podeu adreçar-vos a info@cemolimpia.com o tennis@cemolimpia.com.
 
  
Atentament,     

 

Enrique Estopiña Ramirez
Responsable Área Tenis, Pàdel i Campus CEM Olimpia

CEM Olímpia c.Perú, 215
08020 Barcelona

Telèfon 932 662 395
cemolimpia.com


