
Si vols pertànyer a l’escola de pàdel, has d’enviar correu a padel@laieta.cat o direcciopadel@laieta.cat
perquè et donin la confirmació.

En cas que les places estiguin ocupades (dia/hora) que demandeu passareu a la llista d’espera, en cas que

no vulguis estar a la llista d’espera has d’avisar que et suprimim de la llista.

Quan tinguis plaça has d'omplir el full d’inscripció degudament amb tots els camps que es demanen.

Un grup es considera complert quan són quatre jugadors per pista, a excepció de menors de 8 anys que

poden arribar a ser sis jugadors per pista.

Teniu assignat un dia i hora fixe a excepció de possibles canvis de nivell durant el curs.

Durant la temporada podeu tenir diferents entrenadors a la vostra sessió.

És important arribar 5’ abans de l’inici de la classe.

En cas de falta d’assistència és crucial avisar si et pot al correu de l’escola.

Classes no recuperables: 

L’escola de menors es regeix pel calendari escolar. En les dates que no hi ha escola es presentaran activitats (

stage, intensius...)

L’escola d’adults va de setembre fins a juliol, en cas de donar de baixa algun mes, deixes la teva plaça a lliure

disposició.

Si es contracta una classe puntual s’abonarà abans o final d'aquesta.

Les quotes d’escola s’emetran de forma mensual.

En cas d’incorporació un cop iniciat el mes, el pagament es farà de manera proporcional en atenció el soci.

Per baixes s’ha de comunicar a direcciopadel@laieta.cat abans del 20 del mes anterior a la baixa.

Tots els nostres alumnes han de disposar de la llicència federativa.

Per participar en les competicions d’equip és obligatori tenir i jugar amb l’equipació.

Tot el nostre alumnat ha de disposar del material bàsic per la pràctica del nostre esport (pala, calçat

específic, roba esportiva).

INSCRIPCIÓ

FUNCIONAMENT ESCOLA

            -Falta d’assistència per motius personals (viatges, estudis, treball...)

            -Condicions meteorològiques adverses.

            -Festius del calendari.

MODALITATS DE PAGAMENT

BAIXES I ALTRES

Per qualsevol dubte dirigir-se a la direcció de l’escola de pàdel

Marcela Ferrari / Coke Pradell

NORMATIVA ESCOLA DE PÁDEL 
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