
Intensiu Pàdel Adults Estiu 2019
Et presentem els INTENSIUS D’ESTIU DE PÀDEL dirigit a adults.

METODOLOGIA

Els nivells de l’escola estant relacionats amb el nivell de joc, sent el nivell 1 el més baix i el nivell 6 el grup 
de tecnificació. Les sessions són d’1h, durant la qual es treballen els objectius tècnics específics del nivell 
del grup.
L’objectiu és aprofundir en els aspectes tècnics i tàctics durnat 1h diaria de dilluns a dijous.

DIES

La durada dels intensius és setmanal. Podeu triar entre les diferents setmanes:

1a Setmana De l’1 al 4 de juliol 

2a Setmana Del 8 a l’ 11 de juliol 

3a Setmana Del 15 al 18 de juliol

4a Setmana Del 22 al 25 de juliol 

5a Setmana  Del 29 de juliol a l’1  d’agost

HORARIS I NIVELLS

Horari de tarda a triar:

*Torn 1 De 18:00 a 19:00 h
*Torn 2 De 19:00 a 20:00 h
*Torn 3 De 20:00 a 21:00 h 
*Torn 4 De 21:00 a 22:00 h

A cada torn s’ofereixen 3 grups dividits per nivells:

*Nivell 1-2
*Nivell 3-4
*Nivell 5-7 
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DETERMINACIÓ DEL NIVELL

 Les proves de nivell es realitzaran els dilluns 13 i 20 de maig de 20:00 a 21:00 h 
 En cas de no tenir disponibilitat horària l’alumne haurà de reservar prova de nivell a través de l’aplicació  

   a l’apartat d’activitats on trobarà un ventall més gran de dies i horaris.
 La durada de la prova és de 15 minuts. 
 És imprescindible confirmar inscripció a la recepció del club.

PREU

4 sessions: 60,5 €

La inscripció al curs inclou:
 Escola de pàdel la setmana triada.
 Inscripció gratuïta a l’Americana de Pàdel organitzada exclusivament per als inscrits a l’intensiu de l’Es-
cola de pàdel i que es realitzarà el DIVENDRES 19 de JULIOL de 18:00 a 21:00 h.

INSCRIPCIÓ

Data d’inici d’inscripcions: 22 de maig.

On:
Es poden fer les inscripcions a la recepció del centre de 09:00 a 21:00h. 

Cal dur:
 Fotocòpia del DNI.
 Emplenar el full d’inscripció de l’activitat.
 Pagament del curs en efectiu o amb targeta. 

Altres:
 Per poder obrir un grup es necessitarà un mínim de 3 inscrits.
 No es retornarà l’import de la inscripció un cop formalitzada.
 En cas d’absentisme no es podrà recuperar la classe en un altre grup.
 L’organització podrà modificar el nivell del grup si ho considera oportú.


