ESCOLA TENNIS ADULTS 2018-19
Data Inici: 17 de setembre de 2018
Lloc: Pistes de tennis del Club Esportiu Hispà Francès, ubicades al carrer Jorge
Manrique 15-17 de Barcelona, a la zona de Montbau
Empresa que gestiona l’activitat: ProAB i CiG, Gestió esportiva SL
Descripció Activitat: Escola de tennis per a adults amb el sistema EVOLUTION.
Es tracta d’un sistema revolucionari d’ensenyament, aplicable a qualsevol disciplina,
basat en un sistema de comunicació entrenador /alumne, que garanteix una millora
molt important en el grau de comprensió de l’activitat per part de l’alumne, ja que li
proporciona eines per desenvolupar de manera mes senzilla i efectiva la seva
activitat.
EVOLUTION es un sistema que treballa sobre les sensacions de l’alumne, sens dubte
la part més difícil del procés d’aprenentatge. Aconseguir en tot moment que cada
alumne trobi les seves pròpies sensacions i les sensacions correctes es sens dubte
un tret diferencial d’EVOLUTION.
Els resultats de tot plegat son aprenentatges més sòlids, mes senzills i mes efectius
Dies i horaris:

















Dilluns de 19,30 a 20,30h
Dilluns de 20,30 a 21,30h
Dimarts de 10 a 11h
Dimarts de 11 a 12h
Dimarts de 18 a 19h
Dimarts de 19 a 20h
Dimarts de 20 a 21h
Dimarts de 21 a 22h
Dimecres de 19,30 a 20,30h
Dimecres de 20,30 a 21,30h
Dijous de 10 a 11h
Dijous de 11 a 12h
Dijous de 19,30 a 20,30h
Dijous de 20,30 a 21,30h
Divendres de 19,30 a 20,30h
Divendres de 20,30 a 21,30h

Grups i Nivell:
Cada grup estarà format per un màxim de 4 persones, i s’intentarà tancar els grups
de manera que el nivell dels 4 alumnes sigui el mes anivellat possible. Per això,
demanem que cada alumne es classifiqui en els 4 nivells que posem:
1.- No ha jugat mai
2.- Fa poc que juga i piloteja amb dificultat
3.- Juga regularment i manté un piloteig a un ritme controlat
4.- Nivell alt. Juga sovint i manté un piloteig a un ritme elevat (Cop liftats i controlats)

Preus Trimestrals (Amb IVA inclòs):
Dies/setmana

Associats/Beneficiaris

Acompanyants

1

150€ trimestre

170€ trimestre

2

250€ trimestre

280€ trimestre

El mes de setembre es cobrarà la meitat del mes (Comencem el 17 de setembre):
Dies/setmana

Associats/Beneficiaris

Acompanyants

1

25€ (mig setembre)

30€ (Mig setembre)

2

45€ (Mig setembre)

50€ (Mig setembre)

Inscripcions:
Cal fer la inscripció a través de la pàgina web www.esportcreatiu.com. Un cop
formalitzada i enviada la inscripció, rebreu un correu de confirmació de la inscripció.
En el cas que el grup estigui ple o hi hagi qualsevol incidència, us informarem el mes
aviat possible per buscar altres opcions.
Us recordem que les places de cada grup son limitades, i s’acceptaran per ordre
d’arribada.

Places prioritàries:
Els alumnes de la temporada anterior tindran un període de temps previ per confirmar
la seva continuïtat a les classes durant la nova temporada. Passat aquest període
s’ompliran els grups amb les noves sol·licituds.

Associat, beneficiari o acompanyant:
Per tal de evitar confusions a l’hora de fer la inscripció, definim els tres conceptes:


Associats: Treballador de La Caixa que està donat d’alta a l’Associació
com a ASSOCIAT i paga la quota anual com a tal



Beneficiari: Fill/a o familiar de treballador de l’Associat. En aquest cas,
cal que estigui donat d’alta com a BENEFICIARI.



Acompanyant: Son persones que venen a fer una activitat en qualitat de
acompanyant d’un associat o de un beneficiari. Es a dir, no tenen
vinculació amb la Caixa però poden exercir l’activitat a un preu diferent
com a ACOMPANYANT.

Forma de pagament:
Es realitzarà un càrrec bancari al numero de compte que proporcioneu al fer la
inscripció, dintre de les següents dates:
 Entre el 18 i el 30 de setembre 2018 (Cobrament mig mes setembre)
 Entre el 1 i el 10 de Octubre 2018 (Cobrament trimestre octubre-Novembredesembre)
 Entre el 1 i el 10 de gener 2019 (Cobrament trimestre gener-febrer-març)
 Entre el 1 i el 10 d’ abril 2019 (Cobrament abril-maig-juny)
En el cas en que un alumne vulgui donar-se de baixa pel següent trimestre, ho haurà
de comunicar per e-mail abans de la data assenyalada de cobrament. Un cop fet
aquest càrrec, no es retornarà cap import del trimestre en curs, a menys que sigui
per causes justificades. En aquest cas, la direcció de CiG estudiarà la devolució del
import corresponent.
En el cas en que hi hagi una devolució del import carregat per causes alienes a
CiG, es cobraran despeses derivades de la devolució (Comissió de devolució), essent
aquestes aproximadament uns 5€ per cada rebut retornat.

Anul·lació Curs: Cas que el nombre d’inscrits sigui insuficient, la organització es
reserva el dret d’anul·lar el curs

