CATVIC PÀDEL I TENNIS 2017/2018
PRESENTACIÓ TEMPORADA 2017-2018
Benvolguts pares i mares,
•

Temps de canvis, temps de retornar als orígens dels valors de l’educació esportiva. El
nostre objectiu és el de crear una escola de pàdel i tennis on a través d’aquests esports
arribem a transmetre els valors de l’esport com a part de l’educació integral dels vostres
fiils/es. Juguem, aprenem i creixem com a persones en un ambient formidable de l’esport i
salut en unes instal·lacions espectaculars com són les del nostre Club Patí Vic.

EQUIP TÈCNIC
•

L’equip serà el d’SPM PÀDEL i TENNIS. Empresa dirigida per Sergi Pla des de 2003, com a
gestor esportiu amb una gran experiència dins d’aquest esports. Comptarem amb un bon
equip professional d’entrenadors que alternarà joventud amb l’experiència, d’en Pep Vives
i de l’Humbert Tura. Tots dos conjuntament amb Sergi Pla i d’altres ajudants que faran que
gaudiu de grans estones i milloreu el vostre nivell de joc.

MATRICULA I QUOTES
Hem actualitzat tots els preus per a la present temporada 2017-2018. Així creiem que estaran molt més acord
amb els preus de mercat dels clubs colindants.
MATRÍCULA (SOCIS I NO SOCIS ):
• Socis
35€ (inclou l’equipació)
• No Socis
50€ (inclou l’equipació)
PAGAMENTS:
• 10 mensualitats (de setembre a juny ).
• La matrícula s’abonarà juntament amb la mensualitat de setembre.
CALENDARI (SEGUIM EL CALENDARI ESCOLAR DE VIC ):
• Curs:
o Del 12 de setembre de 2017 al 22 de juny de 2018.
o Les classes es realitzaran de dilluns a divendres ( consultar responsable ).
• Festius:
Segons calendari festiu 2017 i 2018

•

En cas de pluja realitzarem escola en un espai cobert, realitzant tàctiques, conèixer
reglaments, preparació física, etc ...
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CATVIC PÀDEL I TENNIS 2017/2018

ESCOLA DE PÀDEL I TENNIS
GRUP

HORARIS

DIES / SETMANA

MINI
DE 4 A 8 ANYS

De dilluns a divendres
17:30 a 18:30

INICIACIÓ
DE 9 A 12 ANYS

De dilluns a divendres
17:30 a 18:45

PERFECCIONAMENT
DE 13 A 18 ANYS

De dilluns a divendres
18:45 a 20:00

PREUS SOCI

PREUS NO SOCI

1

30€ / mes

35€ / mes

2

45€ / mes

50€ / mes

1

35€ / mes

40€ / mes

2

55€ / mes

60€ / mes

1

40€ / mes

45€ / mes

2

65€ / mes

70€ / mes

• S’aplicarà un descompte de 5% als que tinguin germans en altres disciplines esportives de CATVIC.
• En cas de necessitat es pot consultar sobre l’adaptació d’horaris en funció de les necessitats.
• En cas de pluja es farà escola igual, amb un espai tapat des de tàctica, reglament, preparació física, etc…

CLASSES PARTICULARS DE PÀDEL I TENNIS:
PREUS SOCIS

PREUS NO SOCIS
CLASSES PARTICULARS

22€ / classe

24€ / classe
GRUPS DE 2 PERSONES PER CLASSE

13€ / persona / classe

15€ / persona / classe
GRUPS DE 3 PERSONES PER CLASSE

10€ / persona / classe

11€ / persona / classe

CLASSES PARTIT 1,5HORES PER CLASSE
12€ / persona / classe

15€ / persona / classe
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