ESCOLA MUNICIPAL XIQUETS

Activitats esportives municipals

de 6 a 14 anys
GRUP

DIES

HORARI

2018-2019

PREU

ESCOLA MUNICIPAL PÀDEL XIQUETS (activitat trimestral)
grup 1

dilluns i dimecres

17.30 - 18.30

PISTES MUNICIPALS
DE TENNIS I PÀDEL

80 €

trimestre

grup 2

dimarts i dijous

17.30 - 18.30

INSCRIPCIONS

1r TRIMESTRE
> REPARTIMENT DE NÚMEROS: de l'1 al 15 de setembre de
2018 (un número per persona sol·licitant d'activitat).
> SORTEIG: 17 de setembre.
> EXPOSICIÓ DIA I HORA DE LES INSCRIPCIONS: del 18 al 20 de
setembre de 2018 en la Piscina Coberta Municipal i en
www.almassora.es (àrea d'esports).
> Inscripcions a partir del dia 21 de setembre.
> Una vegada ocupades totes les places de cadascuna de les
activitats, es generarà una llista d'espera per a cada grup.
2n TRIMESTRE
> Del 19 de novembre a l'1 de desembre de 2018, renovació
d'activitats presencials i recollida de formularis de canvi de
grup, anul·lacions i domiciliacions.
3r TRIMESTRE
> Del 18 de febrer al 2 de març de 2019, renovació d'activitats
presencials i recollida de formularis de canvi de grup,
anul·lacions i domiciliacions.

DURACIÓ DE LA CAMPANYA

1r trimestre > De l’1 d’octubre al 28 de desembre de 2018
2n trimestre > Del 2 de gener al 29 de març de 2019
3r trimestre > De l’1 d’abril al 28 de juny de 2019

Instal·lacions esportives municipals
Piscina coberta municipal

Av. Generalitat, 24 - Tel. 964 55 00 05
Poliesportiu la Garrofera

Carrer de l’Esport, s/n - Tel. 964 56 29 14

Camps de Futbol Les Boqueres

Av. Boqueres, 70 - Tel. 964 55 05 73

Camp de Futbol José Manuel Pesudo
C/ Pla del Calvari, 15 - Tel. 964 56 05 03

Pistes municipals de tennis i pàdel

C/ Indústria, polígon del Millars, s/n - Tel. 964 55 15 12

Tel. 964 55 00 05
www.almassora.es
@semalmassora

ESPORT PER

PRE

ÉS MÉS

PISTES MUNICIPALS DE TENNIS I PÀDEL
C/ Indústria, polígon del Millars, s/n
12550 Almassora (Castelló)
Tel. 964 55 15 12

ESCOLA MUNICIPAL ADULTS
a partir de 15 anys
GRUP

HORARI DE LA INSTAL·LACIÓ

Campanya d’hivern (de l’1 de setembre al 30 de juny)
> De dilluns a divendres de 15.15 a 22 h
> Dissabtes de 8.45 a 14 h*
Campanya d’estiu (de l’1 de juliol al 31 d’agost)

> De dilluns a divendres de 17.45 a 21.30 h

EQUIPAMENTS

3 pistes de tennis ràpid
3 pistes de terra batuda
2 pistes de pàdel

DIES

HORARI

ESCOLA MUNICIPAL PÀDEL ADULTS (activitat mensual)
grup 1
dimarts i dijous
18.30 - 19.30 25 € (1)
grup 2
19.30 - 20.30 30 € (2)
dimarts i dijous
grup 3
dimarts i dijous
20.30 - 21.30 20 € (3)
ESCOLA MUNICIPAL TENNIS ADULTS (activitat mensual)
grup 1

dilluns i dimecres

grup 2

dilluns i dimecres

18.30 - 19.30

25 € (1)
30 € (2)
19.30 - 20.30 20 € (3)

(1) Taxa mensual per a gent fins a 30 anys.
(2) Taxa mensual per a gent de 31 a 59 anys.
(3) Taxa mensual per a gent de 60 anys o més.

PREUS D’ÚS LLIURE
Pista de tennis ràpid

2 €/hora

Pista de terra batuda

6 €/hora i mitja

Pista de pàdel

12 €/hora i mitja

ABONAMENT 10 USOS
Pista de tennis ràpid

18 €

Pista de terra batuda

54 €

Pista de pàdel

108 €

PREU

CAMPANYA 2018-2019

REPARTIMENT DE NÚMEROS
> Del 2 al 7 de setembre de 2019

*Esta activitat no es pot renovar per a la de temporada següent

INSCRIPCIONS

> REPARTIMENT DE NÚMEROS: de l'1 al 15 de setembre de
2018 (un número per persona sol·licitant d'activitat).
> SORTEIG: dia 17 de setembre.
> EXPOSICIÓ DIA I HORA DE LES INSCRIPCIONS: del 18 al 20 de
setembre de 2018 en la Piscina Coberta Municipal i en
www.almassora.es (àrea d'esports).
> Inscripcions a partir del dia 21 de setembre.
> Una vegada ocupades totes les places de cadascuna de les
activitats, es generarà una llista d'espera per a cada grup.

RENOVACIONS MENSUALS

> Renovacions a la Piscina Coberta Municipal o per Internet (*)
per al mes següent, fins al 25 de cada mes.
(*) Sol·licita el teu usuari i contrasenya a la Piscina Coberta Municipal i
accedeix al següent enllaç: 195.235.119.138:38/CronosWeb/Login

> Noves inscripcions per a les places vacants a partir del 26 de
cada mes. Si no s'arriba a un mínim d'inscrits (3 a pàdel i 6 a
tenis*) per grup no es farà el curs.
(*) Una vegada iniciat el servei, l'Ajuntament pot variar el número d'inscrits
mínims per a iniciar un curs així com els ratios alumne/professor si per
motius d'organització així ho aconsellara.

