Procediment i normes d’inscripció
A partir del dia 15 d'abril de 2015 s'obrirà el
període d'inscripció.
La inscripció únicament es podrà fer efectiva a les
instal·lacions del centre en horari d'oﬁcina. No es
podrà realitzar inscripcions per telèfon o per qualsevol
altra via que no sigui la presencial.
L'horari d'oficina serà de dilluns a divendres
(laborables) de 9.15 a 12.45 h i de 15.30 a 20.45 h, i
dissabtes de 10.00 h a 13.30 h.
Per formalitzar la inscripció caldrà portar:
- Fotograﬁa mida carnet del nen/a a inscriure.
- Fotocòpia del llibre de família
- Fotocòpia de la targeta de la seguretat social o
mútua del nen/a.
En el moment de fer la inscripció s'haurà d'omplir el
formulari amb les dades del nen/a i fer el pagament de
la totalitat dels torns escollits.
El pagament de la totalitat dels torns escollits
s'haurà de realitzar en efectiu en el moment de dur a
terme la inscripció, o per mitjà d'ingrés al núm. de
compte anotat al formulari que es lliurarà a la
recepció i fent arribar el comprovant de
l'ingrés dins de les següents 48 hores a partit
del moment de la realització de la reserva de la plaça.
No es reservarà cap plaça sense haver fet efectiva la
inscripció, que no serà formal ﬁns que no s'hagi
omplert el formulari amb les dades del nen/a i no s'hagi
fet efectiu el pagament de la totalitat dels torns
escollits.
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Campus de

Pàdel

U.R. LARU 2015

Dels 8 als 17 anys

.............................................................................
Aprèn o perfecciona el teu pàdel
aquest estiu amb els millors!!!

!

PLACES LIMITADES

!

Reunió informativa pels pares
10 de juny de 2015, a les 20.00 h.
Amb la inscripció,
regal de 2 samarretes

Abona’t a la Fundació U.R. Laru!
PROMOCIÓ ESPECIAL PER
ALS PARES
Promoció vàlida ﬁns el 31 de juliol de 2015*
* consulteu condicions

Aportació inicial*
+
1 mes gratuit

Si t’apassiona el pàdel, aquest és el teu stage

Campus de Pàdel U. R. Laru 2015
Vols aprendre a jugar a pàdel?
Vols perfeccionar el teu pàdel?
Vols passar-ho bé aquest estiu?
La Fundació Esportiva U. R. Laru, et proposa un nou
campus de Pàdel on podràs aprendre i/o millorar els
diferents aspectes tècnics i tàctics del joc del Pàdel, de
forma sorprenent, divertida i amb companyia de bons
amics.
Gaudeix d'un campus de pàdel en una de les millors
instal·lacions del Maresme i amb els millors educadors i tècnics titulats i vinculats al món del pàdel.
Un campus de pàdel, a on poder gaudir d'aquest esport
tot aprenent o perfeccionat el teu joc i tècnica, amb classes de matí i tarda on es treballaran de
forma progressiva i d'acord amb el nivell i
edat del nen/a tant els gestos tècnics com la
tàctica d'aquest esport, amb una metodologia àgil i
divertida amb sessions amb grup reduït a les
pistes, complimentades amb vídeos i sessions a l'aula.
Durant el nostre campus de pàdel també podràs gaudir
d'altres activitats esportives com el tennis, el
futbol o de diferents jocs, així com de la piscina
d'estiu gaudir de l'experiència del campus de la
teva vida.

Dates i horaris
Del 22 de juny al 25 de juliol en torns setmanals
de 5 dies (el primer torn del 22 al 26 de juny serà de 4
dies).
- De dilluns a divendres de 8.30 a 17.30 h.
(servei de menjador inclòs)
- De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h.
(no inclou servei de menjador)

Instal·lacions

Preus
Matí
Una setmana
Dos setmanes
Tres setmanes
Quatre setmanes
Cinc setmanes

Preus
campus
139 €
226 €*
317 €*
427 €*
518 €*

Tot el dia
Una setmana
Dos setmanes
Tres setmanes
Quatre setmanes
Cinc setmanes

178 €
302 €*
432 €*
576 €*
706 €*

Preus amb
promoció**
125 €
206 €*
283 €*
384 €*
470 €*

158 €
274 €*
389 €*
523 €*
638 €*

*Amb una única inscripció

PROMOCIONS**
Abonats a la Fundació: S'aplicaran aquests preus
als abonats en actiu a la fundació U. R. Laru.
Participants del campus de Pàdel U. R. Laru
2014: S'aplicaran aquests preus als inscrits al campus
de Pàdel U. R. Laru 2014.
Entitats amigues: S'aplicaran aquests preus als
membres de clubs i entitats amigues de la Fundació.
(per poder acollir-se a aquest preus, s'haurà de
presentar, a l'hora de fer la inscripció, el tríptic que
t'identiﬁcarà com a membre de l'entitat amiga i que
podràs recollir a l'entitat de referència).
Un amic: s'aplicaran aquests preus als amics dels
inscrits als campus de Pàdel U. R. Laru 2014 i que
s'inscriguin pel del 2015, sempre i quan no hagin estat
mai inscrits al campus de Pàdel U. R. Laru (per poder
a c o l l i r - s e a a q u e s t s p r e u s s ' h a u r a n d e fe r
conjuntament la inscripcions) (un màxim de dos amics
per inscrit).
Germans: S'aplicarà a aquest preu als germans de
l'inscrit al campus de Pàdel U. R. Laru 2015 (s'aplicarà
el preu al germà amb la mateixa quota o inferior).
Possibilitat de realitzar el pagament fraccionat per inscripcions realitzades abans del
15 de maig (consulteu condicions).

Un dels fets diferencials del nostre campus són l'alt
nivell de les nostres instal·lacions, que es troben
en mig de la natura i en un paratge
inigualable, que permeten que es pugui
gaudir de la pràctica esportiva i d'un estiu
inoblidable. Comptem amb:
5 pistes de pàdel, 2 piscines d'estiu, camps de futbol de
gespa artiﬁcial, sala de treball d'aula i projeccions,
7000 m2 de bosc, pistes de tennis, frontó, tennis taula,
menjador amb cuina pròpia, vestidors...

Programa campus
El campus de la Fundació U. R. Laru te com a objectiu
principal proporcionar un aprenentatge especíﬁc
del pàdel per a prendre o perfeccionar el joc d'aquest
esport, en un ambient i instal·lacions immillorables, amb entrenaments i classes diàries que
segueixen una programació preestablerta segons el
nivell i necessitats de l'alumne (amb avaluacions inicials i ﬁnals) i, amb sessions especíﬁques
de tècnica, tàctica, estratègia i anàlisi de
vídeo.
El treball de les capacitats i habilitats tècniques i
tàctiques pròpies d'aquest esport, es combina amb
d'altres activitats esportives i lúdiques i amb
l'ús de la piscina d'estiu per aconseguir que el nen/a
gaudeixi a la vegada que aprèn.

