
ESCOLA
DE PÀDEL

Partida de Boixadors, 60
25198 LLEIDA

padel@tennislleida.com
686 63 79 74

www.tennislleida.com

Temporada 2022 - 2023

NORMATIVA

 Per poder assistir a les classes cal omplir i enviar el for-

mulari de sol·licitud publicat a la pàgina web del Club.

 L’entitat efectuarà un càrrec mensual, al compte corrent 

vinculat a l’alumne/a aproximadament a mitjans del mes en 

curs.

 Per formular canvis en els horaris o donar‐se de baixa 

de l’activitat, serà necessari comunicar la incidència, única-

ment per mitjà de correu electrònic (esportiva@tennislleida.

com), abans del desè dia del mes en curs. Els canvis que es 

comuniquin fora del termini establert s’aplicaran en la pro-

pera mensualitat, sense efectes retroactius. Quan l’alumne/a 

hagi iniciat la seva activitat en el mes en curs, no serà possi-

ble reduir la modalitat d’assistència ni donar‐se de baixa de 

l’activitat fi ns al mes següent.

 Els/les alumnes de l’Escola poden adquirir l’equipació ofi -

cial del Club a través d’un enllaç publicat a la pàgina web 

del club.  Els jugadors i les jugadores de Competició hauran 

d’adquirir la samarreta, el pantaló curt o faldilla i el xandall, 

per participar en les competicions. 

 Els/les alumnes de l’escola hauran de tenir activa la llicèn-

cia federativa de pàdel.

 Recuperació de classes de L’ESCOLA D’ADULTS: En cas 

d’absència a una classe, l’alumne comptarà amb 15 dies per 

recuperar la classe sempre que la coordinació de l’escola ho 

permeti.



CALENDARI

Del 5 de setembre de 2022 al 22 de juny de 2023

PERÍODES AMB HORARIS ESPECIALS PEL MATÍ

 Nadal: 
del 22 de desembre al 8 de gener

 Setmana Santa: 
del 3 al 6 d’abril
S’informarà amb més detall durant el curs

DIES FESTIUS

 2022: 
29 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 
6 de desembre, 8 de desembre i 26 de desembre.

 2023:
6 de gener, 7 d’abril, 10 d’abril, 1 de maig i 11 de maig.

REUNIÓ ESCOLA DE MENORS DE PÀDEL

Divendres 16 de setembre de 2022  - 19,30 hores QUOTA MENSUAL
1 DIA / SETMANA 30€/MES
2 DIES / SETMANA 50€/MES
MINI-PÀDEL 25€/MES

ESCOLA de MENORS

 GRUP BASE
– Dimarts de 18h. a 19h.
- Dijous de 18h. a 19h.
– Divendres 17.30h. a 18.30h. Mini Pàdel. (De 4 a 7 anys)
– Dissabtes de 10.30h. a 11.30h. 
- Dissabtes de 11.30h. a 12.30h.

 GRUP COMPETICIÓ
– Dilluns de 17.30h. a 19h. 
- Dimecres de 17.30h. a 19h.
- Divendres de 17.30h. a 19h.

CONDICIÓ FÍSICA:
30min / setmana exercicis a pista.

QUOTA MENSUAL
2 DIES / SETMANA 72€/MES
3 DIES / SETMANA 88€/MES
NO SOCIS +25€/MES

QUOTA MENSUAL
1 DIA / SETMANA 32€/MES
2 DIES / SETMANA 64€/MES

ESCOLA d’ADULTS

 HORARIS
- Dilluns de 19h. a 20h. o de 20h. a 21h.
- Dimarts de 19h. a 20h., de 20h. a 21h. o de 21h. a 22h.
- Dimecres de 19h. a 20h. o de 20 a 21h.
- Dijous de 19h. a 20h. o de 20h. a 21h.
- Dissabte de 9.30h. a 10.30h, de 10.30h. a 11.30h o de 11.30h. a 12.30h.

CLASSES PARTICULARS

Horaris a convenir amb els tècnics, els interessats contacteu
per correu electrònic a l’adreça: esportiva@tennislleida.com

PREUS
Classe individual: 25€/sessió d’1h.
Classe doble: 30€/sessió d’1h.
Classe triple: 36€/ sessió d’1h.


