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 - INFANTIL - 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 Pàdel
El pàdel és l’esport de moda pels molts beneficis emocionals i físics que aporta la seva pràctica, tant a nens com
a persones adultes. És un dels exercicis que més faciliten la socialització. Per tot plegat, el Club Tenis Natació
Sant Cugat fa anys que aposta decididament per la seva pràctica i formació. Al Club disposem de 8 pistes de pàdel
exteriors, envoltades de natura i un ambient cent per cent esportiu.
L’Escola de pàdel del CTN es divideix en Escola infantil, per a nens i nenes de 6 a 16 anys; l’Escola d’adults, en grups
reduïts de 3 o 4 jugadors o en classes particulars per a un o dos jugadors; i Escola de competició. Els nostres
jugadors participen en competicions socials organitzades pel club i en torneigs interclubs i individuals.

Escola infantil

Escola d’adults (majors de 18 anys)

INICIACIÓ
Per a nens i nenes nascuts entre 2012 i 2008
Dilluns a divendres de 17.00 a 18.00 o de 18.00 a 19.00
Dissabtes (només per a socis) de 09.00 a 13.00

Dilluns a divendres
de 19.00 a 20.00
de 20.00 a 21.00
de 21.00 a 22.00
Per obrir un grup és necessari un mínim de 3 persones (màxim 4)

PEREFECCIONAMENT
Per a nens i nenes nascuts entre 2007 i 2002
Dilluns, dimecres i/o divendres de 17.30 a 19.00 o de
18.30 a 20.00
(aquesta opció inclou 30 minuts de preparació física)

COMPETICIÓ
Per a nois i noies nascuts a partir del 2002
Divendres de 19.30 a 21.00

Iniciació
Manteniment
Perfeccionament
Competició

1 dia
497 €
497 €
620 €
733 €

No socis
2 dies
870 €
870 €
959 €

1 dia
767 €
767 €
970 €

2 dies
1.355 €
1.355 €
1.428 €

La compra de l’equipació és obligatoria per nous alumnes de l’escola. Inclou pantaló curt/faldilla i samarreta. Té un cost de 50
euros i es facturarà l’1 d’octubre.

Tarifes adults

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

MANTENIMENT
Per a nens i nenes nascuts entre 2007 i 2002
Dimarts, dijous i/o divendres de 17.00 a 18.00, de 18.00
a 19.00 o de 19.00 a 20.00

Socis

Grups
1 dia a la setmana

Socis
561 €

No socis
754 €

Forma de pagament:
Socis: 1er pagament del 40% 1 d’octubre 2018, 2n pagament del 30% 1 de gener 2019, 3er pagament del 30% 1 d’abril 2019.
2n germà 5% de descompte i a partir del 3er un 10%.
En cas de baixa per força major és necessari presentar un justificant i es penalitzarà amb un 10% de l’import.
No socis: CONSULTA LES NOSTRES FACILITATS DE PAGAMENT.

Notes:
Els grups es faran a d’acord al nivell i
edats del alumnes.
Per a més informació sobre l’escola
o les classes particulars, us podeu
adreçar al director de l’escola Jaume
Carreras al 608 577 543.

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.
Si deixes el curs en mig de la temporada, l’escola no garantitza la plaça en cas de tornar a sol·licitar-la.

(aquesta opció inclou 30 minuts de preparació física)
Per formalitzar la inscripció, envieu un correu electrònic a recepcio@ctnsc.org, els no socis haureu de fer la
inscripció a la recepció del club.

