EQUIPAMENT

A l’inici del curs es lliurarà a tots els alumnes l’equipament oficial del Club.
Es recomana la seva utilització en els entrenaments. Els alumnes que participin en els campionats hauran de jugar amb l’equipament oficial.

NOTES

• A tots els grups i nivells de l’escola infantil i juvenil a més de les hores de
pàdel corresponents es realitzarà treball de preparació física, treball de concentració i treball d’anàlisi pre i post-partit.
• Tots els grups tenen un límit de places, en cas que s’exhaureixin es comunicarà el més aviat possible. Es tramitarà la llicència de jugador/a a tots els
alumnes de l’escola que competeixin.
• No hi haurà classe el dissabte, 3 d’abril de 2021
• Preferència horària pels socis del Club.
• Si per causa de la meteorologia hem de mantenir les pistes de pàdel tancades, l’horari de l’escola de pàdel infantil i juvenil serà de 18.00 h a 19.00 h
i es farà preparació física.

DESCOMPTES

• 4% descompte als alumnes que aquest curs 2020/21 s’inscriguin un dia
més que en el curs anterior
• 2,5% descompte al segon fill inscrit en qualsevol de les modalitats i escola
• 5% descompte al tercer fill inscrit en qualsevol de les modalitats i escola

INSCRIPCIONS

A la pàgina web del Club: www.ctlasalut.com podeu imprimir el full
d’inscripció i enviar-ho per e-mail: esportiva@ctlasalut.com

FORMA DE PAGAMENT

A) Comptat B) Terminis
Si s’escull a terminis s’abonarà el 30% del total del curs el mes d’octubre i la
diferència en vuit terminis de novembre 2020 a juny 2021.
El fet d’inscriure’s comporta el pagament de tot el curs, ja sigui al comptat o
bé a terminis.
L’alumne que es matriculi durant els mesos de setembre i octubre, haurà
d’abonar el curs complet. Quan es matriculin a partir del mes de novembre
s’abonarà la part proporcional del curs més un 15% del curs en concepte de
matrícula.
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ESCOLA DE PÀDEL 2020-2021

INFANTIL / JUVENIL / ADULTS

INICIACIÓ / PERFECCIONAMENT

DE 7 A 17 ANYS

INICIACIÓ
L’objectiu és iniciar-se en el pàdel, treballar la tècnica de cops i la mobilitat a més a més d’ adquirir coneixements
en la tàctica i l’estratègia de joc i de partit.
PERFECCIONAMENT
Al nivell de perfeccionament es persegueix una correcta aplicació del treball tècnic-tàctic i físic. Està orientat a
tots els joves que vulguin un entrenament exclusiu enfocat a una millora ràpida.
HORARI
De dilluns a divendres de 18 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h.
ESQUEMA DE LES SESSIONS
1h de pàdel + 1h de físic

4 alumnes per pista

CLASSES PARTICULARS

ADULTS

El Club ofereix classes particulars de pàdel per tal de poder adaptar-nos millor a aquelles
persones que no puguin compaginar-s’ho.
DURACIÓ: 1 hora
HORARI: De dilluns a divendres de 8.00 a 22.00 h. Dissabtes: 9.00 a 14.00 h.
CLASSES INDIVIDUALS

CLASSES DE 2 ALUMNES

soci no soci
PREU DE L’ENTRENAMENT
1 dia
2 dies
3 dies

1 classe/mes
4 classes/mes

36€
124€

soci no soci

48€
168€

1 classe/mes
4 classes/mes

973 €
1.512 €
2.172 €

DE 7 A 17 ANYS

CLASSES DE 3 ALUMNES

CLASSES DE 4 ALUMNES

soci no soci
1 classe/mes
4 classes/mes

17€
54€

23€
73€

soci no soci
1 classe/mes
4 classes/mes

3 alumnes per pista

DE L’1 DE SETEMBRE 2020 AL 19 DE JUNY 2021

1 OFERIR UNA ESCOLA DE QUALITAT I AMB PROJECCIÓ

PREU DE L’ENTRENAMENT
1 dia
2 dies
3 dies

soci no soci

847 €
1.492 €
2.147 €

1.144 €
2.014 €
2.898 €

15€
46€

ENTRENADORS
Àlex Marin, Lluís Brunet, Vicenç Pérez, Marc Biosca, Kilian Giménez, Anna Pérez i
Josep Lluís de Aróstegui

L’objectiu d’aquesta etapa és el perfeccionament i correcta aplicació del treball tècnic-tàctic i físic. Està orientat a tots
els joves que vulguin un entrenament exclusiu enfocat a una millora ràpida del seu nivell que els permeti competir.

ESQUEMA DE LES SESSIONS
1h de pàdel + 1h de físic

34€
110€

soci no soci

721 €
1.119 €
1.608 €

COMPETICIÓ
HORARI
De dilluns a divendres de 18 a 20h. Dissabtes de 10 a 14h.

25€
82€

2 PROMOURE UNA ESCOLA ESPORTIVA DE BASE
QUE FOMENTI LA PARTICIPACIÓ
3 NODRIR ELS EQUIPS DEL CLUB AMB JUGADORS DE
QUALITAT I FORMATS EN EL PLANTER
4 POTENCIAR L’ACTUAL ESCOLA DE COMPETICIÓ
Els grups es formaran segons nivell i edat i seran assignats
pel director de l’escola de pàdel i l’equip tècnic.

21€
62€

