Lligues de tennis

Inscripcions
i reserves
Que cal portar?

Americanes
de Pàdel

Dades bancàries				

Campionats per
a empreses

On ens pots trobar?

Classes particulars

Contacte

Campus d’estiu
i molt més !

Tel: 93 712 23 68

Fotocòpia DNI				
Número targeta de la Seguretat Social

Uesports Sabadell
c/ Ronda Bellesguard, 13 · Sabadell

Uesports Sabadell
sabadell@uesports.cat
Ignasi Serrano
Tel: 669 651 384
to.tho.ra.accions@gmail.com

Normativa
Tots els cursos segueixen el calendari escolar.
Per donar-se d’alta cal omplir una fitxa amb les dades personals.
El cobrament del primer mes serà en efectiu/targeta en el moment
de la inscripció. La resta de cobraments serà mensual a través del
banc.
Les anul·lacions efectuades després de l’inici del curs no es
reemborsaran.
La instal·lació es reserva el dret de fer canvis necessaris per tal de
donar millor servei.
Tots els alumnes infantils han d’abonar al donar-se d’alta de l’activitat,
5€ per temporada en concepte d’assegurança i 12€ els adults.
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Tennis
i pàdel
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Escola
de tennis

Escola
de pàdel

Mini - Tennis

Iniciació

3 a 6 anys

Iniciació al tennis d’una manera divertida
Treball de psicomotricitat i coordinació.
Material Adaptat.
Horari

Perfeccionament

Entre setmana: 18 h a 19.30 h
Dissabtes: 11.30 h a 13 h

Iniciació

7 a 11 anys

Preus

Horari
Entre setmana: 18 h a 19.30 h
Dissabtes: 10 h a 11.30 h

1 dia
2 dies

Perfeccionament

12 - 16 anys

Treball especíﬁc de la tècnica i la tàctica.
Exercici amb formes jugades.
Competicions individuals i per equips.
Horari
Entre setmana: 18 h a 19.30 h
Dissabtes: 10 h a 11.30 h

Adults

Abonat:
45,53 €/mes
77,88 €/mes

No abonat:
51,76 €/mes
88,58 €/mes

5 € per temporada en concepte assegurança.

Adults

totes edats

Per a totes les edats i nivells des dels 17 anys
Classes d’una hora en grups de 4 persones
Horari
De dilluns a dissabtes, horaris a convenir.

Preus
Abonat:
44,71 €/mes
82,41 €/mes

12 a 16 anys

Treball especíﬁc de la tècnica i la tàctica
Exercicis amb formes jugades
Campionats
1 dia /setmana /1h

Treball especíﬁc de tècnica.
Iniciació a la competició.

1 dia
2 dies

9 a 16 anys

Treball especíﬁc de la tècnica.
Iniciació a la competició.
1 dia /setmana / 1h

No abonat:
48,80 €/mes
85,96 €/mes

Preus
Abonat: 55,26 €/mes · No abonat: 60,80 €/mes
12 € per temporada en concepte assegurança.

a partir de 17 anys

Classes d’una hora en grups de 4 persones.
Horari: De dilluns a dissabte, horari a convenir.
Preu: Abonat: 37,81 € /mes · No abonat: 42,92 € /mes
Adults 12 €/temporada en concepte assegurança.

ORGANITZA:

