ESCOLA DE TENNIS DEL C.T.CALONGE
L’escola de tennis ja ha començat les seves activitats d’hivern des l’ 1 d’octubre.
L’inici de la nova temporada volem que sigui l’inici, en molts casos, del contacte amb l’esport
del tennis dels nens i nenes més petits, amb activitats lúdiques, jocs, exercicis de
psicomotrocitat, coordinació etc. i per això tenim el material adequat a cada edat.
Per els nens i nenes que ja porten temps amb nosaltres o ja juguen a tennis, continuar amb
l’aprenentatge del nostre esport, tant si el seu objectiu és lúdic o bé per jugar i participar dels
equips i les competicions del nostre club.


ESCOLA DE MINI TENNIS ( 3 a 7 anys ) amb exercicis de psicomotrocitat i de
coordinació per un correcte inici al tennis i amb material específic de Mini-tennis.

¨ Dimarts, dijous, de 17.30 a 19.00 h. dissabte, diumenge, de 12.00 a 13.30 h.


ESCOLA D’INICIACIÓ ( 8 a 10 anys ) dirigida a tots els nens i nenes que
comencen, amb exercicis d‘iniciació, de coordinació i ensenyament bàsic de la tècnica
del tennis adequats a la seva edat .

¨ Dilluns, dimecres, de 17.30 a 19.00 h. dissabte, diumenge, de 12.00 a 13.30 h.


ESCOLA JOVE (11 a 15 anys ) dirigida a tots els nois i noies d’aquesta edat que
vulguin començar a practicar el tennis .

¨ Dilluns, dimarts i dijous de 17.30 a 19.00 h. dissabte, diumenge, de 10.00 a 12.00 h.


ESCOLA DE COMPETICIÓ, I, II, III ( 8 a 17 anys) per a tots els alumnes de
l’escola de tennis que fan competició, participant en els equips del nostre Club o be
individualment en tots els campionats i torneigs que es fan a la província de Girona.
Grups de diferent nivell a criteri tècnic.

¨ Competició I, dilluns, dimecres, divendres de 19.00 a 21.00 h.
Competició II dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 dimecres, divendres de 17.30 a 19.00 h
Competició III dimecres, divendres de 17.30 a 19.00 h.
Competició II i III dissabte i diumenge de 10.00 a 12.00 h.
Anima’t a triar l’opció que més s’adapti a les teves necessitats, nosaltres et recolzarem en
totes les teves activitats amb dedicació i professionalitat . ENDAVANT.

Club Tennis Calonge
Tel. 972 650338
Fax 972 652037
ctcalonge@telefonica.net

)

Tots els alumnes inscrits a l’escola de tennis estan obligats per la FCT a tramitar la
llicència federativa. Aquesta llicència és anual i inclou l’assegurança que cobreix qualsevol
lesió produïda per la pràctica del tennis.
 Llicència federativa preu a determinar per la FCT
Any 2006 - 22 euros-

