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CLASSES TENNIS AGOST

Aquest any farem classes de tennis per als nens i nenes de Planoles durant les 5 setmanes del mes d’Agost de
dilluns a divendres. Les classes s’intentaran adequar al nombre, edat i nivell dels inscrits:

09:00 a 9:50h nens i nenes menors d’11 anys
10:00 a 10:50h nens i nenes entre 11 i 14 anys
11:00 a 11:50h nens i nenes majors de 14 anys

Preus:

Pack de 5 classes per a socis:
Pack de 5 classes per a no socis:
1 classe per a socis:
1 classe per a no socis:

30 euros
40 euros
8 euros
10 euros

Els packs de 5 classes s’hauran de comprar per avançat a través de la web del club fent click aquí

DIADA DEL TENNIS

Com ja es tradició en el nostre Club, farem la Diada del Tennis. Aquest any la farem el 16 d’agost amb el
següent format:

9:00 – 14:00h Open Padel Adult (inscripcions el mateix dia)
9:00 – 11:00h Tie break Infantil (fins a 16 anys)
11:00 – 14:00h Tie break Adult
19:00 – 20:00h Entrega de copes als campions
20:00 – 24:00h Sopar + Música

CAMPIONAT DE PADEL

Enguany tenim la proposta de celebrar un Torneig de Pàdel adult el 14 d’Agost de les 15:00 a les 23:00h. La
intenció es tenir 12 parelles amb partits a jocs guanyats de 30’. Aquesta proposta la engegaríem si hi ha quòrum
suficient. Us enviarem més endavant per aquest mitjà més informació però si algú de vosaltres n’està interessat
que ens ho vagi dient a través de l’email del club info@ctplanoles.com

TORNEIG INFANTIL DE TENNIS

Per tal de muntar un quadrant de Torneig durant una o dues setmanes a l’Agost, us demanarem que els nens i
nenes fins a 16 anys que n’estiguin interessats vinguin el dia 12 d’Agost a les 18h al Casino. En funció dels nens
i nenes que hi hagi i les seves edats mirarem de muntar un quadrant el més equilibrat possible durant les
setmanes següents.

http://www.campaign-index.com/view.php?J=X5McviwcGeByfMWJknQgww&C=ybOrJ2ffOevEfOwTh0mvgQ
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ASSAMBLEA GENERAL

Celebrarem la nostra assemblea general el 17 d’Agost a les 19h a les Sales Cíviques de l’Ajuntament

http://www.campaign-index.com/view.php?J=X5McviwcGeByfMWJknQgww&C=ybOrJ2ffOevEfOwTh0mvgQ
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