CURSET INTENSIU DE PÀDEL
ESCOLA PETIT ESTEL – LA NOVA

VINE I GAUDEIX
DE LES NOVES INSTAL·LACIONS DE PÀDEL

CURSOS D'INICIACIÓ
CURSOS DE PERFECCIONAMENT
DATES D’INSCRIPCIONS: Durant tot el mes de maig a la Secretaria del Petit Estel
INSTAL·LACIONS NOVES
2 PISTES
VESTIDORS AMB DUTXA

I TOT, EN UN ENTORN PROPER, FAMILIAR, D’OCI I PROFESSIONAL

C/Puig Novell, 18-33
Tel: 93 786 28 24 / 93 785 27 86
extraescolars@petitestellanova.cat
www.petitestellanova.cat

CURS INTENSIU DE PÀDEL A L’ESCOLA NOVA. A PARTIR DE 1R DE PRIMÀRIA.
Benvolguts pares, ens plau comunicar-vos que estem organitzant el Curset Intensiu de Pàdel a l'Escola. Us animem a
fer-ne difusió i animar els vostres nens que, si en tenen ganes, s'apuntin a fer el curset a l'estiu.
Durada del curset i preu de l'activitat:
Del 22 de juny al 21 de juliol de 2017. El dia 3 de juliol és festa a Terrassa, no hi haurà activitat.
Preu del curset = 148,00 €
Preu per setmanes, si és el cas = 16€ (2dies); 24€ (3 dies); 32€ (4 dies); 40€ (5 dies)
Preu per dia esporàdic = 8,50€
Horaris oferts:
-

De dilluns a divendres, de 17:15 h a 18:15 h.
De dilluns a divendres, de 18:15 h a 19:15 h.
De dilluns a divendres, de 19:15 h a 20:15 h (adults iniciació)

* Dijous 6 organitzarem La Nit del Pàdel. Ja us n’informarem més endavant.
PLACES LIMITADES I INSCRIPCIÓ PER ORDRE DE MATRÍCULA. A PARTIR DE 1R DE PRIMÀRIA.
* Podeu apuntar els nens segons l'horari que us vagi millor. Tanmateix, per poder treballar per nivells, podrem
aconsellar fer canvi d'hora per tal de gestionar els grups.
* Els grups es faran sempre i quan hi hagi un nombre adequat de nens i puguem treballar l’activitat per nivells.
Què cal portar:
-

Roba còmode per a l'activitat.
Bossa amb necesser per a la dutxa. El servei de dutxa ha d'estar supervisat pels propis pares quan l'edat del
nen ho requereixi.

Funcionament:
Els professors de pàdel són el Roger Guil i el Guillem Alemany. Treballarem per nivells per poder aprendre o millorar
la tècnica. A l'hora de les inscripcions, veurem si hem de fer algun canvi d'hora per tal de poder treballar correctament
per grups d'edat i nivell.
El primer dia del curset quan acabem l'activitat us presentarem els monitors i ells us explicaran el funcionament de
l'activitat. En cas que tingueu qualsevol dubte o vulgueu informació durant el curset, no dubteu a preguntar-nos.
En acabar l'activitat, els pares, avis, etc. podreu entrar als vestidors i ajudar els vostres fills en cas que sigui necessari.
Els divendres, podreu entrar a les instal·lacions i veure l'evolució dels vostres fills. L'últim dia del curset organitzarem
un torneig, on hi podreu participar, petits i grans, JUGUEM TOTS!
Què cal fer per apuntar-los:
Heu d’omplir la fitxa que hi ha al següent full i portar-la a la Secretaria de l'Escola, al Petit Estel núm. 18 i fer el
pagament al mateix moment de la inscripció. Cal portar també una fotocòpia escanejada de la Targeta Sanitària.
Esperant ben aviat els vostres nens i nenes a les pistes.
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Cal retornar aquest full i fer el pagament a la Secretaria del Petit Estel, (núm. 18). Recordeu que cal adjuntar la fotocòpia de la
Targeta Sanitària.
Alumne/a:
Data de naixement:
Curs escolar 2016-17 (1r Prim, 2n Prim....Adults):
Nom del pare:
Nom de la mare:
Domicili:
Telèfons de contacte:
Correu electrònic de contacte :
Horari preferent: 17:15
18:15
19:15
Dies
Dies que farà el Curset
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QÜESTIONARI
Us demanem que ompliu el següent formulari per poder organitzar els grups.
QUIN NIVELL TÉ L'ALUMNE?
Iniciació
Mig
Avançat
Si voleu afegir algun comentari o informació addicional dels nen/a per tal que els monitors el coneguin més i puguin actuar de la
millor manera. (Malalties, al·lèrgies, altres cursets, extraescolars.., etc.):

AUTORITZACIÓ
Jo, pare, mare o tutor ______________________________________ , amb el número del DNI____________________, autoritzo
el meu fill/a (s) _________________________________________________a fer el Curset Intensiu de Pàdel durant el juny i
juliol de 2017 a La Nova. També autoritzo que les dades (nom, cognoms i fotografia) del meu fill/a apareguin en qualsevol
material o publicació que l’Escola realitzi i en el de qualsevol institució que ens les pugui sol·licitar (Consell Esportiu, fulletons,
etc.).
Les dades sol·licitades en aquest document seran tractades per l’Escola Petit Estel - La Nova amb la finalitat de gestionar la seva petició. El titular de les dades o,
si s’escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida al nostre Centre, adjuntant
fotocòpia del seu DNI, al Carrer Puig Novell, 18-33, C.P. 08221 de Terrassa.

Data

Signatura
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CÒPIA

Nom i Cognoms de l'alumne:

Curs:

Activitat: INTENSIU DE PÀDEL

Import total de l'activitat:
Aquest rebut cal abonar-lo a Secretaria.

€

