
ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL 2019-2020 

 
L’Escola de tennis i pàdel Infantil comença el 2 de setembre de 2019 i finalitza el 19 
de juny de 2020 ambdós inclosos. (Els nous inscrits comencen el 12 de setembre) 

L’Escola de tennis i pàdel d’Adults comença el 2 de setembre de 2019 i finalitza el 30 de juny 
de 2020 ambdós inclosos. 

Durant les Vacances Escolars l’Escola de tennis i pàdel infantil es durà a terme pels matins de 
10h a 13h sense cap cost afegit. 
 
- La primera setmana de setembre 
- Les vacances de Nadal 
- La Setmana Santa 
*Consultar el calendari anual. 

NO HI HAURÀ Escola de Tennis i Pàdel els dies següents: 

11 de setembre / 12 d’octubre / 1 novembre  /  6 de desembre / 24, 25 i 26 de 
desembre / 31 de desembre / 1 de gener / 6 de gener  /  10 d’abril / 13 d’abril / 27 
d’abril / 1 de maig / 23 i 24 de juny / 6 de juliol                            

A l’Escola de tennis i de pàdel Infantil no hi haurà recuperacions de classes en cas de mal 
temps.  

A l’Escola de tennis d’Adults únicament es recuperaran les classes anul·lades pel mal temps o 
per causes pròpies del Club. El termini d’aquestes recuperacions és fins el 31 de juliol. 

A l’Escola de pàdel d’Adults: 
Únicament es recuperaran les classes anul·lades pel mal temps.  
La data de les recuperacions es generarà de forma automàtica pel segon dissabte posterior a 
la classe que no s’ha pogut fer, l’horari de recuperacions serà de 9h a 13h.  

L’entrenador determinarà l’horari de les classes de recuperació per a cada alumne/a. 

Si per a un dissabte de recuperacions el Club no tingués disponibilitat pel motiu que fós, es 
posposaran totes les recuperacions programades pel següent dissabte disponible.   

L’entrenador podrà modificar la modalitat de les classes de recuperació (2 i 3 alumnes) en 
funció de les necessitats organitzatives generals. 

L’alumne/a que no pogués assistir a la recuperació que li correspon perdria la classe. 

En cas de mal temps, els entrenadors decideixen si es pot fer la classe o no, un cop decidit ho 
confirmen a la Recepció del Club. Si l’alumne/a vol saber si finalment hi ha classe ha de trucar 
al telèfon d’informació dins l’horari de 17h a 21h. 

L’alumne/a no podrà realitzar cap canvi en el dia i hora de les seves classes ja assignades ni 
tampoc podrà buscar-se un substitut. 

  


