
     

    AVANTATGES DEL SOCI 

Tot aquell nou tennista o padelista de qualsevol edat des de categoria benjamí fins a sènior 

que comenci a competir en nom del CTBanyoles-1934 com a federat, ha de formalitzar l’alta de 

soci del club així com adquirir l’equipació oficial del club. Seguiu llegint i descobriu tots els 

avantatges exclusius de ser-ne: 

• Poder jugar 365 dies a l’any  a tennis i/o pàdel sense cap cost afegit. 

• Preu reduït en la inscripció als Casals de Nadal, Setmana Santa i Estiu. 

• Descomptes a diferents comerços de Banyoles i rodalies: Base Pòdium a Banyoles 

i Intersport Akilia a Girona (10% dte en productes de tennis/pàdel ensenyant el 

carnet de soci), botiga online Tradeinn i física a Celrà (codi 10% dte: CTB2019 en 

productes no rebaixats). Properament anirem actualitzant la llista i afegint-ne de 

nous. Estigueu al cas! 

• Defensar els colors del CTBanyoles-1934 tot representant-lo com a membre de 

l’equip en les diferents lligues provincials i nacionals on el club hi pren part. 

• Possibilitat d’enfrontar-te a altres socis inscrivint-te als diferents campionats 

socials i lligues tant de tennis com de pàdel que s’organitzen al club al llarg de 

l’any (quota extra: 10€ anuals). 

• Possibilitat de prendre part (a un preu reduït) en una extensa llista de campionats 

exclusius de tot tipus de tennis i/o pàdel amb concursos i sortejos inclosos (Mostra 

Vintage, Torneig Nocturn d’Estiu, Pàdel Mixte, etc) 

• Poder gaudir d’una jornada de tennis de primer nivell assistint al Trofeu Comte de 

Godó (ATP 500) a les instal·lacions del RCTB el mes d’abril cada any acompanyat 

d’altres socis que estimen el nostre esport. 

• Poder reservar pista el mateix dia de partit a partir de les 00h; o bé en el cas de 

tractar-se d’un partit de campionat social, poder reservar uns dies abans sense 

més límit horari que la durada del propi partit. 

• Poder gaudir de classes particulars/en grup per part d’un equip d’entrenadors 

altament qualificats i reconeguts arreu del país. 

• Formar part d’un club de referència a la província que en els seus 85 anys 

d’història ha format campions provincials i de Catalunya, tant per equips com a 

nivell individual (sobretot de tennis i ara darrerament també de pàdel). 

• Mitjançant la tarja de nou soci, tindràs accés directe als vestidors del club i també 

en el cas de necessitar llum, poder activar-la sense problemes (petit cost 

addicional). 

• En definitiva, ser soci del Club Tennis Banyoles-1934 significa formar part de la 

massa social oficial del club i defensar els seus valors de lluita, constància i 

humilitat arreu. Aquí hi trobareu totes les tarifes actualitzades i a baix de tot hi 

teniu un link al formulari d’alta de soci: http://www.tennisbanyoles.cat/tarifes. 

Demana ara ja el teu carnet de soci! 

http://www.tennisbanyoles.cat/tarifes

