
Des d’Artós Sports Club et presentem les activitats que tenim preparades per aquest Nadal. Gaudeix del futbol sala, el pàdel o 
d’ambdós esports en un grup segons la teva edat i nivell, on aprofundirem en el desenvolupament de les capacitats físiques, 
tècniques i tàctiques de cada esport.

HORARIS

Horari de campus: 
> Servei d’acollida: de 08:00 a 09:00 h.
> Matí: de 09:00 a 13:00 h. 

Horari de tecnificacions de futbol: 
> De 09:00 a 12:00 h: grups d’iniciació II, prebenjamins, benjamins i prealevins (2009 - 2012).
> D’11:00 a 14:00 h: grups d’aleví, preinfantil, infantil i cadet (2004-2008).

Horari de l’stage de pàdel: 
> De 09:00 a 11:00 h: nascuts el 2006, 2007 i 2008. 
> D’11:30 a 13:30 h: nascuts el 2003, 2004 i 2005.

GRUPS I EDATS

> Campus: Dirigit a infants nascuts entre el 2009 i el 2013. Desenvoluparem els aspectes tècnics motrius en el pàdel i el futbol. 
> Tecnificacions de futbol: Dirigit a infants nascuts del 2004 al 2012. Gaudeix del futbol sala potenciant les teves qualitats

tècniques individuals i aprèn nous aspectes tàctics segons la teva posició. Et pots inscriure indicant si ets pivot, ala, tanca o
porter. Grups de màxim 10 jugadors/es per posició (excepte el grup de porters, que seran màxim 4 jugadors per grup).

> Stage de pàdel: Dirigit a infants nascuts del 2003 al 2008. Combina l’aprenentatge i perfeccionament dels cops, la visualització
dels moviments i la preparació física específica del pàdel. Et pots apuntar segons la teva edat i nivell en els horaris establerts.
Grups de màxim 6 jugadors/es per pista.

PREUS

Ofertem les nostres activitats per dies separats, pots escollir els que vulguis.

Dies: 23, 24, 27, 30, 31 de desembre i 2 i 3 de gener.
> Campus  26,50 €/dia
> Tecnificacions de futbol  22,50 €/dia
> Stage de pàdel  20,50 €/dia

Descomptes:
> 5% per fills de socis/es i cursetistes.
> 5% a partir del 2n germà inscrit. 
> Descomptes no acumulables. 

INSCRIPCIONS

A partir del 18 de novembre del 2019 a la recepció del club. La data límit serà fins a finalització de places.

Cal dur: 
> DNI de l’infant i del pare/mare/tutor.
> Targeta sanitària de l’infant.
> Omplir i signar el full d’inscripció i d’autoritzacions.

Altres:
> La plaça quedarà formalitzada en el moment en què s’aboni l’import del campus
> No es retornarà l’import de la inscripció un cop formalitzada.
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