Cursos Intensius Tenis i pàdel 2019
TENIS I PÀDEL
Et presentem els cursos intensius d’estiu, dirigits a adults a partir dels 18 anys que vulguin millorar el seu nivell de
joc i gaudir d’una bona estona amb nosaltres. Es tracta de sessions d’una hora durant 4 dies consecutius, ideal per
aconseguir el ritme que et fa falta!

METODOLOGIA
Sessions d’una hora
Els grups es divideixen per nivells intentant que siguin el més homogenis possible
Tècnics especialitzats
Programació de les classes per nivells i objectius
Places limitades

DIES
La durada dels intensius és setmanal, de dilluns a dijous.

1a Setmana

De l’1 al 4 de juliol

2a Setmana

Del 8 a l’11 de juliol

3a Setmana

Del 15 al 18 de juliol

4a Setmana

Del 22 al 25 de juliol

5a Setmana

Del 29 de juliol al 3
d’agost, Open d’Estiu

HORARIS I NIVELLS
Tenis

Pàdel

De 19:00 a 20:00 h

Nivell baix, mig i alt

Nivell iniciació (N1 al 2.5)

De 20:00 a 21:00 h

Nivell baix, mig i alt

Nivell mig (N.3 al 4.5)

De 21:00 a 22:00 h

Nivell baix, mig i alt

Nivell mig alt (N.5-6)

PREUS
Tenis: 31,70€
Pàdel: 56,79€
Open d’Estiu: 20€ cursetistes, intensiu escola i abonats. 30€ no abonats
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INSCRIPCIONS
Data inscripcions:
A partir 14 de Maig del 2019
On:
A la recepció del club de 09:00 a 21:00 h.
Documentació necessària:
Emplenar el full d’inscripció de l’activitat.
Pagament del curs en efectiu o amb targeta.
Altres:
Per poder obrir un grup es necessitarà un mínim de 4 inscrits.
No es retornarà l’import de la inscripció un cop formalitzada.
En cas d’absentisme no es podrà recuperar la classe en un altre grup.
L’organització podrà modificar el nivell del grup si ho considera oportú.
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