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ESCOLA DE

PÀDEL

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
WWW.TENNISTARRAGONA.COM

2018-2019

NORMATIVA ESCOLA

Llicència federativa obligatòria a partir dels 9 anys
(no inclosa a la quota)
Places limitades en tots els grups
Les inscripcions s‘hauran de realitzar a través de la
pàgina web del club www.tennistarragona.com

De
setembre
a juny!

Les inscripcions a l‘ESCOLA BASE estan obertes a no
socis i només caldrà abonar un 20% més sobre el
preu de l‘activitat
Els jugadors/es hauran de disputar les competicions
per equips amb l‘equipació oficial HEAD completa
del club
Cal consultar la necessitat del certificat mèdic
obligatori
És responsabilitat dels jugadors/es i pares/mares
conèixer i complir la normativa interna de disciplina
de l‘entitat
Per donar-se de baixa cal notificar-ho al correu
secretaria@tennistarragona.com amb 15 dies
d‘anterioritat. En cas de lesió, caldrà aportar un
justificant mèdic pel retorn de l‘import
Per formalitzar la inscripció s‘hauran d‘acceptar els
termes i condicions generals de les activitats

C/ del Tennis, núm 12-18
(urbanització Cala Romana)
43007 Tarragona
977 208 015
www.tennistarragona.com
info@tennistarragona.com
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INICACIÓ

ADULTS

PERFECCIONAMENT

COMPETICIÓ

L‘objectiu principal és començar a familiaritzar-se amb
l‘esport i iniciar la pràctica i aprenentatge de la part tècnica
del pàdel, tot combinant-ho amb el joc i aspectes lúdics.

Desenvoluparem les bases tècnique i tactiques del pàdel, tot
reforçant la condició física en un entorn saludable.

TECNIFICACIÓ

Grup de competició adaptat a les necessitats dels jugadors
i jugadores que hagin passat prèviament pel circuit de
menors federats i circuit nacional.

CATEGORIA

ESCOLA COMPETICIÓ

ESCOLA BASE

INICIACIO

GRUPS

De 4 a 6
8 anys
anys

NIVELL
Tècnica bàsica
i tàctica elemental

PERF. 1: de 9
10aa13
14anys
anys

PERFECCIONAMENT
PERF. 2: de 15
14 aa 17
17 anys
anys

TECNIFICACIÓ

De
14 a 17 anys
A concretar

ADULTS

Des dels 18 anys

Bases tècniques,
tàctiques i físiques

Programa intens
de desenvolupament
Iniciació i perfeccionament
Intensificació i preparació de
competicions

Dirigit a iniciar-se al pàdel i perfeccionar la tècnica, d‘una
manera lúdica i integradora, i destinat també als qui
vulguin intensificar els entrenaments i preparar-se per les
competicions.

Per jugadors/es que estan en constant millora i que
disposen de les condicions aptes per formar part d‘un grup
de competició.

COMPETlCIÓ PRO

Pels alumnes que han assolit un nivell de pàdel destacat, i
que a criteri tècnic, han adquirit les habilitats necessàries
per viure de ple el món de la competició. Inclou seguiments
de campionats i assesorament psicològic de l‘esport.

1 dia

MENSUALITAT
2 dies

Dimarts i divendres de 17.30h a 18.30h
Dissabtes de 12h a 13 h

35,00 €

55,00 €

CONSULTAR
PREUS

Les sessions inclouen 30' de preparació física
Dimarts i divendres de 18h a 20h
Dissabtes de 10h a 12h

59,00 €

75,00 €

99,00 €

59,00 €

75,00 €

99,00 €

Les sessions inclouen 30' de preparació física
Dimarts i divendres de 18h a 20h
Dissabtes de 10h a 12h

45,00 €

75,00 €

99,00 €

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres
de 17.30h a 21.30h (a concretar)
Dissabtes de 9h a 13h

45,00 €

75,00 €

X

HORARI

Les sessions inclouen 30' de preparació física
Dimarts i divendres de 18h a 20h
Dissabtes de 10h a 12h

3 dies

Les sessions inclouen 45' de preparació física

COMPETICIÓ 1

De 9 a 13 anys

Competició bàsica

CONSULTAR PREUS

Dilluns, dimecres i dijous de 17.30h a 20.15h
Les sessions inclouen 45' de preparació física

COMPETICIÓ 2

De 13 a 17 anys

Competició bàsica

CONSULTAR PREUS

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres
de 18.45h a 21.30h
Les sessions inclouen preparació física

COMPETICIÓ PRO

Des dels 13 anys
(segons criteri tècnic)

PARTICULARS

Individual o en parella

Competició professional

Tots els nivells

CONSULTAR PREUS

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres
de 16h a 21.30h (a convenir)

Possibilitat de convenir horaris

PREUS
Bono 5
1 classe

1 pers
120 €
30 €

2 pers
160 €
40 €

3 pers
195 €
48 €

