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organització de tornejos,
campionats, lligues i americanes

escola de pàdel
Les ràtios seran de 3 a un màxim de 5 nens/nenes i es faran segons les edats i
nivells. Classes orientades a millorar les condicions tècniques, tàctiques i físiques per
incrementar el rendiment esportiu i competitiu d’aquest esport.

beneficis
Treballem valors com l’acceptació de les normes i directrius, tant de la mateixa competició i de l’esport en si, com el respecte cap als monitors, adversaris i companys;
fomentant els valors de l’educació a través de l’esport.

edats, horaris i preus
Activitat
Minipàdel (60’)

preus mensuals. pagament trimestral

edat/ràtio

dia

5-6 anys De dilluns a divendres
(2017-2016)
1:6

Dissabte

7-9 anys

(2015-2013)

10-11 anys
(2012-2011)

Iniciació (60’)

De dilluns a divendres

Dissabte

7-17 anys
(2015-2005)
1:5

11-17 anys
(2011-2005)

1:5

De dilluns a divendres
Dissabte
De dilluns a divendres

soci
1 dia 2 dies

no soci
1 dia 2 dies

37€

67,27€ 40,70€

74€

49,70€

90,36€ 54,67€

99,40€

16:30h, 17:30h
18:30h i 19:30h 49,70€
9h, 10h,11h
i 12h

90,36€ 54,67€

99,40€

16:30h, 17:30h
18:30h i 19:30h

(2010-2008)

15-17 anys

1:5

Competició (90’)

17:30h
9h, 10h
i 11h

12-14 anys
(2007-2005)

Perfeccionament
(60’)

hora

9h, 10h, 11h
i 12h

17:30h i 19h

60,95€ 110,82€ 67,05€ 121,90€

S’aplicarà la part proporcional d’un mes.

*Les sessions de pàdel competició seran d’1h i 30 minuts: 1h de pista més 30 minuts de preparació física.
*La direcció es reserva el dret de modificar els horaris o grups segons el nombre d’inscripcions.

Possibilitat d’ampliació d’horaris.
Demana més informació a recepció

calendari
Els cursets són de caràcter anual, coincidint amb el calendari escolar:
1r quadrimestre: del 5 de setembre al 21 de desembre.
2n trimestre: del 9 de gener al 2 d’abril.
3r trimestre: de l´11 d’abril al 22 de juny.
Aquestes dates poden variar segons el calendari escolar.

PROVES DE NIVELL GRATUÏTES
Durant el mes de setembre.

Demana més informació i reserva la teva
a direccion.padel.santboi@accura.es

INSCRIPCIONS
INSCRIPCIONS 100% ONLINE

Les inscripcions per socis i cursetistes de la temporada anterior* seran a partir del 27
de juny i per nous cursetistes a partir del 10 de juliol. En el moment de la inscripció s´abonarà setembre i la matrícula (si cal).
Inscripció 22€. Serà gratuïta pels socis que s’inscriguin abans del 10 de juliol. Pels
cursetistes de l’anterior temporada 2021-2022 que s’inscriguin abans del 10 de juliol
aplicarem un 50% dte. En cas d´estar inscrit en una altra escola esportiva del club no
s´abonarà la matrícula. Samarreta inclosa.
*Cursetista de la temporada anterior: inscrits i al corrent
de pagament durant l’últim trimestre de la temporada anterior.

descomptes*
· Al contractar més d’una activitat extraescolar al club es farà un 10% de dte.
al preu del trimestre.
· A partir del segon germà es farà un 10% de dte. al germà més petit al preu del
trimestre.
*Els descomptes per activitat i germà no són acumulables.
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