
 

 

INSCRIPCIONS: a recepció del club 

RESERVES DE PLACES: enviar whats a 

Oscar Neira al 652169594, hi haurà 

preferència pels antics alumnes que 

segueixin.  

PREUS I NORMATIVA: següent pàgina. 

 

 



PREUS ESCOLA DE PADEL HIVERN TDB 2020-2021

Infantil Mensual Soci No Soci Adults Mensual Soci No Soci

1h 42,00 €    54,00 €                 1h 52,00 €    66,00 €        

2h 68,00 €    78,00 €                 2h 88,00 €    116,00 €     

3h 90,00 €    96,00 €                 3h 108,00 €  150,00 €     

Infantil 1T Soci No Soci Adults 1T Soci No Soci

1h 120,00 €  150,00 €              1h 148,00 €  188,00 €     

2h 194,00 €  216,00 €              2h 251,00 €  331,00 €     

3h 257,00 €  270,00 €              3h 308,00 €  428,00 €     

Infantil Anual Soci No Soci Adults Anual Soci No Soci

1h 312,00 €  395,00 €              1h 386,00 €  490,00 €     

2h 505,00 €  575,00 €              2h 653,00 €  861,00 €     

3h 668,00 €  710,00 €              3h 802,00 €  1.114,00 €  

NORMATIVA ESCOLA DE PADEL HIVERN TDB 2020-2021

- Horari de 17:00 a 22:00 de dilluns a divendres. Classes de 1h de durada. 
- Màxim d'alumnes per classe 4, excepte en babys/mini padel fins a 6 alumnes (de 5 a 9 anys) 
- Els grups s'intentaran, dins de tot el possible,  igualar en nivell i edats.  
- Per causes de l'alumne que no pugui asistir a la classe, aquesta es donarà per perduda i no recuperable. 
També en el cas de dies festius no seran recuperables. 
- Per causes incontrolables com inclemències del temps i altres causes semblants que no siguin provocades 
pel club, l'alumne tindrà el dret a recuperar el 50% de les classes. 
- En cas que la classe no es pugui realitzar a causa del club (monitor indisposat, tornejos del club, i causes 
semblants), l'alumne tindrà el dret a recuperar el 100% de la classe. Ho aclarirà amb el monitor i es 
recuperarà en el moment que s'acordi. 
- El pagament és mensual, trimestral o anual, al qual li corresponen 4, 12 o 36 classes dintre del període 
d'escola d'hivern del 31/08/2020 al 02/07/2021. Aquest pagament s'haurà de realitzar per avançat a 
recepció pels mètodes habituals. 
- El club per poder garantir el bon servei, tan en temps com en qualitat, proposa els següents trimestres:  
 1r trimestre: del 31/08/20 al 05/12/2020 = 13 classes (descomptant del 18 al 25 octubre que hi ha el 
maximum) 
 2n trimestre: del 07/12/20 al 26/03/2021 = 13,5 classes 
 3r trimestre: del 05/04/21 al 02/07/21 = 13 classes 
Per tan, hi haurà 1 setmana de més, en tots els trimestres, de forma gratuïta, amb la finalitat de poder 
donar el millor servei possible i de màxima qualitat. 
- Amb la inscripció a l'escola de pàdel d'hivern, al club/monitor, se l'autoritza a poder utilitzar la dada del 
telèfon mòbil, tant de mode particular com col·lectiu, amb finalitats informatives tan d'esdeveniments de 
l'escola, com tornejos, com a activitats del nostre club referents al pàdel. 
- Qualsevol dubte us podreu adreçar al club per les vies normals de comunicació o directament al monitor. 
- Moltes gràcies per confiar amb l'ensenyança del pàdel al nostre club/staff tècnic.  

 


