
Benvolguts/des

 
Des de l'Escola del Club Tennis Torredembarra volem donar-vos la benvinguda i informar-vos 
que el proper curs 2013 - 2014 està a punt de començar. La data d'inici serà la primera setmana 
d'octubre, és a dir el dilluns 30 de setembre del 2013. 

La data d’inscripció pels antics alumnes s’obrirà el dissabte 7 setembre 2013 i per a les noves 
incorporacions el dissabte 14 de setembre del 2013. Podeu adreçar-vos a les oficines del club 
on  us  proporcionaran  tota  la  informació  necessària  (grups,  horaris,  etc...),  també  podeu 
contactar mitjançant el telèfon 977.64.17.73 o bé per correu electrònic info@tennistdb.cat

Els grups seran assignats en funció del nombre d'alumnes inscrits així com del seu nivell que 
serà determinat per l'equip tècnic de l'Escola.

Us proporcionaran uns horaris amb els que us podreu guiar a l'hora de realitzar les inscripcions 
fins a finalitzar les places. També us recordem que les vostres peticions d'horaris així com les  
vostres observacions es tindran en compte sempre que sigui possible. 

Amb la finalitat de poder realitzar amb més precisió la distribució dels grups, es realitzaran  
unes proves de nivell per als NOUS alumnes com anys enrere. Aquestes proves es realitzaran el  
dissabte 28 setembre 2013 a les 10h a les instal·lacions del Club. 

També realitzarem una reunió  informativa  per  a  totes  aquelles  mares  i  pares  que  vulguin  
conèixer  la  metodologia  de  treball  de  la  nostra  escola,  interclubs,  formats  de  les  diverses 
competicions, calendari de l'escola, etc... que es durà a terme el proper dissabte 28 setembre 
2013 a les 11h a la sala del Bar La Zona un cop finalitzades les proves de nivell.

Finalment dir-vos que us esperem a tots per divertir-nos, fer salut i  a la vegada aprendre i 
compartir tot una sèrie de valors a través d’aquest esport tan bonic i que des del club esperem  
formi part de la vostra vida. Aquesta serà la nostra tasca, la nostra motivació i el nostre desig,  
ens veiem molt aviat cracks.

Juan Carlos Quijije Sánchez
Coordinador de l’Escola de Tennis
Club Tennis Torredembarra  
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