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
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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L’escola de Natació

L’escola de natació està adreçada a nens i nenes de totes les edats, des de nadons a joves de 15 anys; i
també disposem de classes adreçades a adults. El fet de treballar amb grups reduïts permet que els nostres alumnes obtinguin el millor aprenentatge possible. Els horaris de l’escola són variats per adaptar-se a
totes les necessitats. Hi ha grups disponibles totes les tardes entre setmana i els dissabtes al matí.
Inici de curs: 12 de setembre de 2019.
Per a mes informacio contacteu amb el coordinador de l’escola de natació Marc Llonch al 617 72 19 49.

Normativa:

Per poder assistir alas cursets de natació cal portar banyador, barnús, xancletes, casquet de bany i
ulleres.
A partir de 3 anys per millorar el dinamisme de les classes es recomena que cada peça de roba estigui
marcada amb el nom del alumne.
Es demana màxima puntualitat a l’hora de començar les classes.
No està permès fer fotos i videos durant el transcurs de les classes.

Opcions d’Inscripció
1 dia a la setmana
Socis
No socis
25 €/reserva*
40 €/reserva*
30 €/mes
175 €/trimestre

2 dies a la setmana
Socis
No socis
45 €/reserva*
70 €/reserva*
52 €/mes
260 €/trimestre

* Pagament en el moment de fer la inscripció

Socis:

Reserva de plaça a partir del 3 de juny per e-mail a
piscina@ctnsc.org o presencialment.
Els pagaments son mensuals, d’octubre a juny.
Poden escollir una o dos sessions de dilluns a
dissabte.

No socis:

Reserva de plaça a partir del 17 de juny.
Els pagaments es faràn trimestrals, l’1 d’ocubre, l’1 de
gener i l’1 d’abril.
Poden escollir una o dos sessions de dilluns a
divendres.

Horaris
Nadons de 8 a 12 mesos
Divendres
17.00 a 17.30
Dissabte
12.15 a 12.45
Nadons de 12 a 24 mesos
Divendres
17.00 a 17.30
Dissabte
12.15 a 12.45

Dimarts
Dijous
Divendres
Dissabte

2 a 3 anys
17.15 a 17.45
17.15 a 17.45
17.30 a 18.00
11.45 a 12.15

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

3 a 4 anys
17.30 a 18.15
17.45 a 18.30
17.30 a 18.15
17.45 a 18.30
18.00 a 18.45

8 a 10 anys
Dilluns
19.00 a 19.45
Dimarts
19.15 a 20.00
Dimecres
19.00 a 19.45
Dijous
19.15 a 20.00
Divendres
19.30 a 20.15

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

5 a 7 anys
18.15 a 19.00
18.30 a 19.15
18.15 a 19.00
18.30 a 19.15
18.45 a 19.30

11 a 16 anys
Dilluns
19.45 a 20.30
Dimecres
19.45 a 20.30
Dijous
20.00 a 20.45
Divendres
20.15 a 21.00
Dissabte
9.30 a 10.15

Adults
Dilluns
Dilluns
Dimarts
Dimarts
Dijous
Dijous
Divendres

16.45 a 17.30
20.30 a 21.15
16.30 a 17.15
20.45 a 21.30
16.30 a 17.15
20.45 a 21.30
16.15 a 17.00

Dissabte

3 a 5 anys
11.00 a 11.45

Dissabte

6 a 10 anys
10.15 a 11.00

