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
DANCE
Per a nens entre 8 i 15 anys, nascuts entre 2006 i 2014

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,
10 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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L’escola de Dance

Objectius principals

Arrenquen una escola nova al Club! Tots els nens i
nenes que vulguin gaudir del ball a partir del mes
de setembre, aquest és el seu lloc. Es treballaran
diferents disciplines com hip-hop, dansa, balls de
saló, etc.

• Aprenentatge de les tècniques de ball

Pre dansa

2017-2016

Dimarts i/o dijous de 17.30 a 18.30

• Progressió en diferents estils

Dansa 1

2015-2013

Dimarts i/o dijous de 18.30 a 19.30

• Potenciar aspectes afectius i socials entre alumnes

Dansa 2

2012-2009

Dimarts i/o dijous de 19.30 a 20.30

Lluny de la raqueta oferim una versió d’expressió
corporal i moviment, amb un nou concepte dins
de les nostres instal·lacions. Aprendran a seguir
coreografies i es divertiran al ritme de la música.

• Vetllar pels bons hàbits fisicoesportius

Horaris

Tarifes

Pagaments

1 dia/setmana socis

44 €/mes

2 dies/setmana socis

60 €/mes

1 dia/setmana no socis

880 €/any

2 dies/setmana no socis

1.200 €/any

Inscripcions
Els socis disposaran d’un ampli període prioritari per
fer les inscripcions a través de l’app.

Tots els pagaments de les escoles són mensuals, de
setembre a juny (10 mesos). Els socis gaudiran dels
següents descomptes en la quota mensual:
• 5% pel 2n germà
• 10% a partir del 3r germà
Els pagaments dels alumnes no socis es faran
trimestrals, seguint la següent periodització:
• 50% l’1 de setembre
• 25% l’1 de gener
• 25% l’1 d’abril
Els no socis gaudiran del següent descomptes en la
quota mensual:
• 10% per familiars de socis

