El Club Tennis Natació
Sant Cugat
Des de fa més de 50 anys, el Club Tennis Natació
Sant Cugat és tot un referent esportiu i social al
Vallès. Les seves instal·lacions s’estenen al llarg
de 36.000 m2 al bell mig de la natura, en l’entorn
inigualable del Parc Natural de Collserola.

ESCOLA DE

COMPETICIÓ - BASE - ADULTS

Els socis i usuaris del Club tenen al seu abast
un gran nombre de serveis i instal·lacions on
relacionar-se i practicar esports, principalment
tenis, pàdel, natació i futbol. A l’exterior disposen
d’una piscina de 25 metres, 16 pistes de tenis, 8 de
pàdel i àmplies zones de bosc, a més d’un frontó i
una pista poliesportiva.
L’edificació principal del conjunt és la Casa Club,
on s’ubiquen diverses sales d’ús social i un restaurant. En espais interiors també destaca la zona
d’aigües, que compta amb Spa i amb una piscina
de 15 metres, i les sales on es duen a terme les
activitats del gimnàs del Club, el Reset-Gym.
Al llarg de l’any, el CTNSC organitza nombroses
trobades esportives i festives, com els tornejos
“Pares i Fills” o els sopars de germanor. Esportivament, destaquen les seves escoles de tenis –en el
Top 5 dels clubs catalans-, de pàdel i natació.
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Tarifes infantils

L’escola de Tenis
El tenis és l’esport de capçalera del CTNSC i la seva escola de tenis, una de les més importants de Catalunya. Fa més
de 50 anys que les pistes del Club acullen nombroses competicions i que l’escola prepara a nens i adults que volen
créixer en l’esport de la raqueta. Al llarg de la història, el CTNSC ha rebut la visita de grans jugadors i jugadores
internacionals i de la seva escola han sortit tenistes destacats.
El Club disposa de 16 pistes de tenis: 11 de terra batuda, 2 ràpides i 3 pistes de gespa artificial. Actualment, l’escola
de tenis del CTNSC es divideix en l’escola de competició (en categories benjamí, aleví, infantil, cadet, júnior i alt
rendiment); i l’escola de formació, on tenen cabuda alumnes de 4 anys en endavant: Mini Tenis (4-5 anys); Iniciació
(6-12 anys); Perfeccionament aleví, infantil, cadet i júnior; i Escola d’adults, tant d’iniciació com de perfeccionament.
Al llarg de la temporada, el CTN organitza i acull diverses competicions de tenis, tant oficials, com de caire social,
d’escola, campionats interclubs, etc., en totes les categories d’edat.

MINITENIS
Per a nens i nenes nascuts entre 2013-2014
Dimarts i dijous 17.45 a 19.00
Dissabtes 12.00 a 13.00
(classes un o dos dies a la setmana a triar)
INICIACIÓ
Per a nens i nenes nascuts entre 2009-2012
Dimarts i dijous 17.45 a 19.00
Per a nens i nenes nascuts entre 2010-2012
Dissabtes de 12.00 a 13.00
PERFECCIONAMENT
Per a nens i nenes nascuts entre 2005-2008
Dimarts i dijous 19.00 a 20.15
Per a nens i nenes nascuts entre 2005-2009
Dissabtes 11.00 a 12.00
MANTENIMENT
Per a nens i nenes nascuts entre 2000-2004
Dimarts i dijous 20.15 a 21.45

3 dies
84 €/mes
84 €/mes

1 dia
550 €
620 €
620 €

Socis*
Competició base

2 dies
109 €/mes

No socis**
2 dies
760 €
970 €
970 €
1.000 €

3 dies
1.360 €
1.360 €

No socis**
dia extra
40 €/mes

2 dies
1.270 €

dia extra
465 €

El club compta amb un grup de competició i un grup pont que el representa en els equips i competicions. Per a
més informació contactar amb el Director de l’Escola Mariano Medici.

Durada del curs del 12 de setembre al 21 de juny.

Escola base

Mini tennis
Iniciació
Perfeccionament
Manteniment

1 dia
35 €/mes
40 €/mes
40 €/mes

Socis*
2 dies
48 €/mes
70 €/mes
70 €/mes
73 €/mes

Competició base
Per a nens i nenes nascuts entre 2001-2007
Dilluns i dimecres
de 18.00 a 21.00
Dia extra: dimarts i/o dijous
de 19.00 a 20.15

Escola d’adults (només per a socis)
De dilluns a divendres
de 20.15 a 21.45
(un dia a la setmana a triar)

El 27 d’octubre no hi haurà classe
degut al 14è ITF femení internacional i el Campionat de Catalunya en
cadira de rodes que es disputa del
27 d’octubre al 4 de novembre.

Tarifes adults
Només per a socis*
67 €/mes

Grups (3 o 4 jugadors)
* El preu per a socis és mensual. Total de 9 rebuts.
** Si no ets soci, informa’t a administració de les facilitats de pagament.

Inscripcions per email:
Notes:

recepcio@ctnsc.org

Descomptes: 5% de descompte en la quota mensual pel 2n germà i un 10% a partir del 3r germà
(exclusiu socis).
Baixa: si un alumne desitja donar-se de baixa ho ha de notificar per escrit a la recepció del club
abans del dia 20 del mes en curs. L’import del mes en curs no es retornarà.
En cas de baixa per força major és necessari presentar un justificant i es penalitzarà amb un 10%
de l’import.
L’impagament de dos rebuts consecutius o de quatre alterns, serà motiu de baixa de l’escola.
No socis: Pagament anual.
Equipació: compra d’equipació obligatòria per nous alumnes de l’escola i alumnes que passen de
minitenis a iniciació. Inclou samarreta i pantaló curt. Preu: 50 € i es factura l’1 d’octubre.
Llicència federativa obligatòria inclosa en el preu.
Si deixes el curs en mig de la temporada, l’escola no garantitza la plaça en cas de tornar a sol·licitar-la.

