
INFORMACIÓ ESCOLA PÀDEL 2022-2023  

* Aquests preus són mensuals. Els no socis hauran de domiciliar els rebuts per banc.  
* A partir del segon germà s’aplicarà a aquest últim el 5% de descompte en el preu de l’escola de pàdel. 
Us recordem que durant les èpoques de vacances de l’escola, continuem amb les nostres activitats :STAGE DE NADAL, DE SETMANA SANTA I CAMPUS I STAGE D’ESTIU. 
Mes informació als tels. 93 674 11 17 / 93 544 26 29 - Consulteu la nostra web : www.fundaciobtt.com 

 

 
*És important que els alumnes vinguin amb vestit i calçat còmode i adequat  per a la pràctica del tennis. 
*Els dies de pluja, neu, etc., i que per raons climatològiques  no es pugui entrenar a pista, el servei es farà a les instal·lacions cobertes del club.  
Aquests dies la recollida dels alumnes es farà al local social. 
PREUS Matricula anual :  Soci : 78,00 € / No Soci: 89 € NOTA INFORMATIVA :  Amb les matricules és donarà les equipacions del Club. 
Tots els alumnes inscrits a l’escola de tecnificació de pàdel estan obligats per la F.C.P. a tramitar la llicència federativa, els de base i perfeccionament és opcional. Aquesta llicència és anual i inclou 
l’assegurança que cobreix qualsevol lesió produïda per la pràctica del pàdel. Import a  determinar segons F.C.P. 

 

NIVELL EDAT DIES HORARI 
1 DIA 2 DIES 3 DIES 

SOCI NO SOCI SOCI NO SOCI SOCI NO SOCI 

MINI PÀDEL 4 a 6 anys 

  

18h-19h 43 € 60,50 €         Dimarts 

  

BASE 6 a 17 anys 

Dilluns 

18h-19h 47,50 € 67 € 80€ 113 € 121 € 169,50 €  a  

Divendres 

PERFECCIONAMENT segons nivell 

Dilluns 
17:30h–
19:30h 

 75,50€  104 € 
 

134 € 
  a  (1h i 30min 

pádel+30min 
físic) Divendres 

TECNIFICACIÓ segons nivell 

Dilluns 17h–19:30h 

 
 135 €   170,50 €    a  (2h 

pádel+30min 
físic) Divendres 

GRUP MENORS segons nivell 

Dilluns 

16:00h-17:30h 69 € 97 €  92€  128,50€      a  

Divendres 

 
 
Mes informació : 93 6741117 / 93 5442629 - Consulteu la nostra web: www.fundaciobtt.com / www.clubesportiuvalldoreix.com  
 

http://www.fundaciobtt.com/


 INSCRIPCIÓ ESCOLA PÀDEL 2022-2023  

En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran recollides i tractades 
de manera manual i/o automatitzada per la FUNDACIÓ BTT (C/ Pintor Goya s/n, 08197 Valldoreix), i incorporades al fitxer corresponent 
registrat a l’ AEPD pel manteniment de la relació establerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza l’ 
utilització d'imatges personals per a la seva difusió.  En cas contrari, marqui la següent casella:  NO AUTORITZO A QUE LES 
FOTOGRAFIES EN LES QUE SURTI SIGUIN UTILITZADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DEL CLUB. La signatura d’aquest document 
comporta l’autorització perquè l’alumne pugui assistir a les sortides de l’escola fora del Club. En cas de no autoritzar les sortides, marqui la 
següent casella:  NO AUTORITZO A FER LES SORTIDES DE L’ESCOLA.  
 

 

 

* Omplir amb majúscules Data d’inscripció  

DADES ALUMNE 

Nom  DNI  

Cognoms  

Adreça  Data Naixement  

Codi Postal  Població  Soci  Si ☐ No ☐  
 

Nom (Pare / Mare / Tutor)  

Telèfons    

E-mail  

 

MINI PÀDEL   

18h-19h                   Dimarts ☐   

  

 

ESCOLA BASE   

18h-19h 
Dilluns ☐ Dimarts ☐ Dimecres ☐   

Dijous ☐ Divendres ☐   

Dissabte 11h a 12h ☐ (mínim 4 alumnes per obrir grup)   

 

PERFECCIONAMENT   

17:30h-19:30h 
Dilluns ☐ Dimarts ☐ Dimecres ☐   

Dijous ☐ Divendres ☐   

Dissabte 11h a 13h ☐   

 
 

TECNIFICACIÓ   

17h-19:30h 
Dilluns ☐ Dimarts ☐ Dimecres ☐   

Dijous ☐ Divendres ☐   

 

GRUP MENORS   

16h-17:30h 
Dilluns ☐ Dimarts ☐ Dimecres ☐   

Dijous ☐ Divendres ☐   

 

PAGAMENT 

Titular del compte  

Nº de IBAN  

 
 

PAGAMENT MENSUAL  PRIMER PAGAMENT    

Import mes   Matricula     

Total   Total mes     

% Descompte   Total     

Total mes        

          Signatura : 

BAIXA: Les baixes s´han de comunicar abans del dia 25 del mes anterior (a les mateixes classes o a recepció) (presencial (full 
de baixa) o e-mail). 
Mes informació : 93 6741117 / 93 5442629 - Consulteu la nostra web: www.fundaciobtt.com / www.clubesportiuvalldoreix.com  

http://www.fundaciobtt.com/


INFORMACIÓ PARTICULARS PÀDEL 2022-2023  

* Aquests preus són mensuals. Els no socis hauran de domiciliar els rebuts per banc.  

Mes informació als tels. 93 674 11 17 / 93 544 26 29 - Consulteu la nostra web : www.fundaciobtt.com 
 

 
 
 

*És important que els alumnes vinguin amb vestit i calçat còmode i adequat  per a la pràctica del tennis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÀDEL ADULTS SOCI NO SOCI INFORMACIÓ ESCOLA DE PÀDEL D’ADULTS I CLASSES PUNTUALS 

1 PERSONA 111€ 141€ 

Cada classe té una durada de 60 minuts. 
El no socis del club hauràn de domiciliar els rebuts pel banc. 

Quan l’hora de classe necessiti llum anirà a càrrec del alumne. 
Els dies festius, de pluja,neu, etc...,i que per raons climatològiques no es pugui 
entrenar, el monitor no tindrà l’obligació de recuperar les classes. 

Per més informació podeu trucar al director de l’escola Juan Carlos Muñoz a 
jcmunoz@fundaciobtt.com 

2 PERSONES 77€ 95,50€ 

3 PERSONES 65€ 82,50€ 

4 PERSONES 53,50€ 68€ 

CLASSES 
PUNTUALS 

SOCI NO SOCI 

1 PERSONA 35€ 47€ 

2 PERSONES 27€ 35€ 

3 PERSONES 21€ 28€ 

4 PERSONES 17€ 26€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes informació : 93 6741117 / 93 5442629 - Consulteu la nostra web: www.fundaciobtt.com / www.clubesportiuvalldoreix.com  
 

http://www.fundaciobtt.com/


 INSCRIPCIÓ PARTICULARS PÀDEL 2022-2023  

En aplicació de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les vostres dades seran recollides i tractades 
de manera manual i/o automatitzada per la FUNDACIÓ BTT (C/ Pintor Goya s/n, 08197 Valldoreix), i incorporades al fitxer corresponent 
registrat a l’ AEPD pel manteniment de la relació establerta, la persona titular de les dades o tutor/a legal en el cas de menors, autoritza l’ 
utilització d'imatges personals per a la seva difusió.  En cas contrari, marqui la següent casella:  NO AUTORITZO A QUE LES 
FOTOGRAFIES EN LES QUE SURTI SIGUIN UTILITZADES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DEL CLUB. La signatura d’aquest document 
comporta l’autorització perquè l’alumne pugui assistir a les sortides de l’escola fora del Club. En cas de no autoritzar les sortides, marqui la 
següent casella:  NO AUTORITZO A FER LES SORTIDES DE L’ESCOLA.  
 

 

 
 

* Omplir amb majúscules Data d’inscripció  

  DADES ALUMNE           

Nom  DNI   

Cognoms  

Adreça  Data Naixement  

Codi Postal  Població  Soci  Si ☐ No ☐  
 

  

Telèfons    

E-mail  

  

 
 
 

CLASSE PARTICULAR  
 

HORARI TRIAT ;   

   Dilluns ☐ Dimarts ☐ Dimecres ☐ 
  

  Dijous ☐       Divendres ☐  dissabte ☐ 
  

 

Classes : dies i horaris a convenir pel monitor 
* En cas de necessitar la llum artificial, es pagarà a part. 
* Els dies festius, de pluja, neu, etc...,i que per raons climatològiques no es pugui entrenar, el monitor no tindrà 
l’obligació de recuperar les classes. 
 
 
 

PAGAMENT 

Titular del compte  

Nº de IBAN  

 
 
 
* A omplir pel departament de facturació  

 

 

      PAGAMENT MENSUAL 
   

Import mes   
   

      

      

    

Signatura : 

 
 
 
 
 
BAIXA: Les baixes s´han de comunicar abans del dia 25 del mes anterior (a les mateixes classes o a recepció) (presencial (full 
de baixa) o e-mail). 
Mes informació : 93 674 11 17 / 93 544 26 29 - Consulteu la nostra web: www.fundaciobtt.com / www.tennisvalldoreix.com/ 

http://www.fundaciobtt.com/
http://www.tennisvalldoreix.com/

