ESCOLA FRONTENIS ALCANTERA DE XÚQUER
Temporada 2016-2017
Informació general





A partir de 5 anys
2 hores a la setmana
14 € al mes
1 d’Octubre al 16 de Juny






Descomptes familiars
Grups per edats i nivell
Monitors titulats
Amplis horaris

Material i documentació necessària
 Roba esportiva
 Raqueta adequada a l’altura
 Ulleres de protecció

 Full de dades personals
 Full dades bancaries SEPA
*Fulls disponibles a la web

Quotes i loteries
 Matrícula gratuïta 1.
 Nous alumnes: 14 € al mes

 Antics alumnes: sense canvis
 Loteria opcional en Nadal.

Descomptes per a famílies:
 Un germà/na: 20%
 Segon germà/na i posteriors: 50%
Dades de cobrament de quotes
1)
2)
3)
4)

10 d'Octubre de 2016. (28 €)
5 de Desembre de 2015. (28 €)
5 de Febrer de 2016. (28 €)
5 d’Abril de 2016. (35 €)

Dades de cobrament de loteria
1) 15 de Desembre (import sol·licitat)
La loteria es podrà ingressar a La Caixa abans del dia 17/12/16 al número de
compte indicat i sempre avisant al monitor per a que no vos ho carreguen al vostre
compte bancari per duplicat.
La Caixa (CAIXABANK): ES04 2100 7448 9102 0000 5761
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Funcionament durant la temporada
L'escola realitza un seguiment de l’alumne per avaluar el comportament,
l’assistència i la millora en els aspectes tècnics del frontenis
Durant tota la temporada organitzem competicions internes amb una
classificació individual per veure l'evolució de l'alumne i analitzar el comportament en
l'entorn competitiu. Al final de la temporada preparem un Campionat i un sopar o
excursió de fi de curs.
Durant l' any oferim a tots els alumnes la possibilitat de participar als Jocs
Esportius de la Comunitat Valenciana. Aquesta competició es la màxima a nivell
autonòmic i es juga els dissabtes de matí en TuTempoK7 (Paterna) durant 15 jornades
classificatòries. L’inici d’aquesta competició serà el 15 d’Octubre. Demanem
participació de pares i mares alhora del transport d'alumnes, ja que són menors d'edat
i comporta una gran responsabilitat. Abans de començar aquesta competició anem a
reunir-nos i considerar la possibilitat de moure's amb autobús.

L'Ajuntament, el Club i la Federació de Frontenis han signat un conveni de
col·laboració que permetrà que els alumnes més avançats puguen accedir al Centre de
Tecnificació Nacional Especialitzat en Frontenis, Campionats d'Espanya i més
campionats oficials.

En cas de pluja es realitzaran classes teòriques i de visualització de vídeos pedagògics
de frontenis en la seu del Club, dalt del Bar de la Piscina. Enviarem un avís per
Whatsapp als grups corresponents indicant l’hora ja que ajuntarem a varis grups en la
mateixa hora.
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