
ESCOLA 
DE

PÀDEL CURS 20/21

MINIPÀDEL, 
TECNIFICACIÓ,

ADULTS I 
COMPETICIÓde 4 a 18 anys

i grups d'escola d'adults

Més informació al 
677 334 831 o

escola@clubtennisfigueres.com

Inscripcions fins el
14 de setembre

Jornada de portes
obertes 12 de

setembre
de 10 a 12h

Inici de l'Escola de
Pàdel el 14 de

setembre de 2020



Tenim l'opció perfecte
per tu, troba el teu
nivell, tria els dies i
gaudeix jugant a

pàdel!

MINIPÀDEL
de 4 a 6 anys

TECNIFICACIÓ
de 7 a 18 anys

COMPETICIÓ
a partir de 13 anys

ADULTS
a partir de 16 anys

Mínim 3 alumnes
Exercicis recreatius de destresa i
habilitat de l'esport, aprenentatge
dels cops base i comprensió del
reglament bàsic del joc.

Coneixement d'exercicis
funcionals necessaris per
l'entrenament, perfeccionament
de la tècnica i treball tàctic
general.

Mínim 3 alumnes

Acadèmia de Pàdel
Temporada o sessions
programades segons el calendari
de competició del jugador.
Entrenament tècnic, tàctic, físic i
mental.

Mínim 3 alumnes
Sessions amb circuit
d'entrenament a pista, treball
tècnic i tàctic segons nivell i
simulació de les jugades més
rellevants del joc.

Dessuadora de
regal amb la

matrícula!
Per a les inscripcions

fetes abans del 5
d'octubre



M I N I P À D E L
DIA HORA
Divendres
Dissabte

17:30h - 19h
11:30h - 13h

SOCI
1 dia
2 dies

NO SOCIDIES/SETMANA
45€
65€

45€
65€

T E C N I F I C A C I Ó
DIA HORA
Dimarts
Dijous
Dissabte

17:30h - 19h
17:30h - 19h
10h - 11.30h

SOCI
1 dia
2 dies
3 dies

NO SOCIDIES/SETMANA
52€
75€
92€

69€
92€
110€

C O M P E T I C I Ó

A D U L T S
DIA HORA
Dilluns
Dimecres
Divendres

18h - 19:30h
18h - 19.30h
18h - 19.30h

SOCI
1 dia
2 dies
3 dies

NO SOCIDIES/SETMANA
65€
94€
116€

81€
111€
133€

C L A S S E S  P A R T I C U L A R S

DIA HORA
A convenir amb
l'entrenador
Fernando Muñoz
618 109 367

18h - 20h

PREU

A partir de 160€ al mes

1h CLASSE PARTICULAR (de 9h a 13h)
1h CLASSE PARTICULAR (de 16h a 20h)

SOCI
22€
25€

NO SOCI
25€
30€

BONO 10 CLASSES (de 9h a 13h)
BONO 10 CLASSES (de 16h a 20h)

SOCI
200€
230€

NO SOCI
230€
280€

MASTERCLASS AMB FERNANDO MUÑOZ
Aplicant el sistema d'entrenament AEPàdel Consultar preus i horaris



L'Escola de Pàdel serà de dilluns a dissabte durant tot el curs, excepte els dies festius.
Calendari: del 14 de setembre al 19 de juny. L'escola de Pàdel seguirà el calendari de dies festius de la
ciutat de Figueres. 
Descompte del 5% a partir del segon germà.
No suspensió dels entrenaments. En cas que les pistes de pàdel estiguin impracticables per causes
meteorològiques, es mantindran sempre els entrenaments. Es realitzarà preparació física i activitats
complementàries.
En cas de no poder assistir a un entrenament, serà sempre recuperable dins el mes en curs. (Si els
entrenaments coincideixen en dia festiu, no seran recuperables)
Durant les vacances de Nadal i Setmana Santa, els entrenaments es realitzaran en horari de matí.
És obligatori l'ús d'equipament i calçat adequats per a la pràctica del pàdel.
El pagament del rebut es farà per domiciliació bancària en quota mensual. Per donar.se de baixa a
l'Escola de Pàdel s'haurà de comunicar a secretaria del club abans del dia 25 del mes anterior.
Preu matrícula: 50€ (Descompte del 50% en la matrícula als alumnes del campus d'estiu i/o alumnes de
la temporada anterior).
MATRICULA GRATUÏTA per a les noves inscripcions de MiniPàdel.
El mes de setembre es factura només la meitat de la mensualitat.
Per l'anul·lació de classes particulars, l'alumne ha d'avisar 24h abans.
La inscripció a l'Escola de Pàdel implica l'autorització del pare/mare/tutor a permetre que el seu fill/a
pugui aparèixer en imatges fotogràfiques i audiovisuals de les activitats de l'Escola de Pàdel i puguin ser
difoses en material promocional, a la web o a les xarxes socials del club.

OBSERVACIONS:

Es mantindran les mesures preventives sanitàries necessàries, seguint
les recomanacions de les autoritats pertinents referent al Covid-19.

CLUB TENNIS FIGUERES
 Camí de la Bòbila, s/n

17771 Sta. Llogaia d'Alguema
Tel. 972 50 46 91

ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 18h a 21h

i dissabtes de 9:30h a 13:30h


