
aquest estiu

CURS SETMANAL
 

- 4 alumnes / grup
- 2 dies / setmana (Dll+Dc / Dm+Dj)
- Varis nivells i franges (17:00h -18:30h -20:00h)
- 1,30h / sessió
- Americanes divendres tarda (quinzenals) 

 

ABONAT / ABONADA 
 

 

www.beachtennisbarcelona.com

@beachtennisbarcelona

+34 666 457 168

Escola de
TENNIS PLATJA

NO ABONAT / NO ABONADA 
 

 

Cursos Setmanals d'Estiu

de Juliol i Setembre 2020

Setmanes temàtiques!

30€

Preus per persona i setmana

 

40€



Setmana 1 ( 6 al 12 juliol) - Inici de jugada i estratègia de joc

Setmana 2 (13 al 19 juliol) - Ataca i defensa eficientment

Setmana 3 (20 al 26 juliol) - Com jugar contra un adversari superior

Setmana 4 (27 al 31 juliol) - Els meus punts forts i els dèbils de l'adversari

Setmana 5 ( 31 agost al 6 setembre) - Com evitar errors no forçats

Setmana 6 (7 al 13 setembre) - Jugar en equip i posicionament

Setmana 7 (14 al 20 setembre) - Quins son els punts clau i com jugar-los

Setmana 8 (21 al 27 setembre) - La importància de la restada i de la 3a pilota

 

 

 

 

Setmanes temàtiques!

Treballarem i practicarem de manera global el tennis platja però cada
setmana emfatitzarem certs aspectes i eines de millora, t'hi esperem!



Per donar-se d'alta a l'Escola caldrà realitzar la reserva de plaça a Beach Tennis Barcelona mitjançant la web
www.beachtennisbarcelona.com i el mateix dia de l'activitat dirigir-se presencialment a les oficines de la Vall d'Hebrón tot indicant que
s'assisteix a l'Escola de Tennis Platja.
Informa'ns dels teus horaris,  dies disponibles i nivell i et proposarem el millor grup!
Els cobraments seran realitzats mensualment, en cas d'alumnat de l'Escola, mitjançant domiciliació bancaria i, en cas d'alumnat puntual,
amb targeta/efectiu a les oficines de la Vall d'Hebrón abans del inici de l'activitat.
No s'obrirà cap grup que no tingui un mínim de places ocupades.
Tota baixa/modificació del cursos d'estiu caldrà notificar-se com a molt tard el dimecres anterior a la setmana contractada per escrit a
school@beachtennisbarcelona.com
Tots els alumnes de l'Escola hauran de disposar de la llicència federativa corresponent, que en el seu defecte, serà tramitada en el
moment de l'alta. El cost de la llicencia trimestral d'estiu són 20€. 
En cas d'inclemències  meteorològiques s'intentarà ubicar aquella sessió en altres espais acondicionats per activitats alternatives o bé
es posposarà la sessió a altre dia.
L'Escola de Tennis Platja es reserva el dret de canviar o modificar dates i horaris segons necessitats.
L'alumnat que acrediti estar en situació d'atur gaudirà d'un 10% de descompte en els preus de l'Escola.
Els alumnes que siguin socis/es de Beach Tennis Barcelona i/o abonats de la instal·lació de la Vall d'Hebrón podran gaudir del preu
d'abonat de l'Escola.
Cal complir en tot moment les normes de seguretat establertes per la instal.lació

INFORMACIÓ D'INTERÈS
 

 

 

Fotocòpia del DNI
Dades personals del alumne/a
Dades bancàries
Autorització per a la cessió d'imatges / dades personals

DOCUMENTACIÓ
 

UBICACIÓ 
Passeig de la Vall d'Hebrón, 178

Barcelona, 08035
 
 


