ESCOLA DE TÉNIS DE PROENÇA-A-NOVA
Após uma época muito positiva, em que se alcançaram resultados interessantes
a nível competitivo e se organizaram diversas atividades, a Zonameeting Ténis
Academia, em colaboração com a Câmara Municipal de Proença-a-Nova,
iniciou em setembro a nova época desportiva.
As aulas funcionam à 3ª e 6ª feira, a partir das 16h00, sendo os alunos
integrados em grupos de acordo com a sua disponibilidade de horário e nível
técnico.

ESCOLA DE TÉNIS
DE PROENÇA-A-NOVA

NÍVEIS
?
Mini-ténis - desenvolvimento dos primeiros
passos técnicos, para crianças dos 5 aos 9
anos, em campo reduzido;
?
Iniciação - para crianças a partir dos
9/10 anos, com o objetivo de desenvolver os
gestos técnicos básicos do ténis;
?
Aperfeiçoamento - aperfeiçoamento dos
gestos técnicos e táticos;
?
Adultos - turmas de iniciação para
desenvolvimento dos gestos básicos e turmas
de aperfeiçoamento para melhoria de
técnica e tática.

A Coordenação Técnica e a contratação de
Treinadores/Professores credenciados pela
Federação Portuguesa de Ténis é da
responsabilidade da Zonameeting Ténis
Academia.
HORÁRIOS
3ª e 6ª feira a partir das 16h00
DURAÇÃO
Cada aula terá a duração de 50 minutos

zonameeting.tenis@gmail.com / 963948250

EQUIPA TÉCNICA

Campos de Ténis de Proença-a-Nova
zonameeting.tenis@gmail.com / 963948250

FICHA DE INSCRIÇÃO

Assinalar na tabela a modalidade pretendida

MENSALIDADES

10,10€

17,70€

10,10€

17,70€

10,10€

17,70€

10,10€

17,70€

Nome: ______________________________________________________
Telefone: _______________ Email: _______________________________
Proença-a-Nova, ____ de ______________________ de 2014
15,20€

25,30€

________________________________________________
Assinatura (no caso da inscrição de menores deve assinar o Encarregado de Educação)
NOTA
A ficha de inscrição deve ser entregue ao treinador ou na Piscina Municipal

Os grupos funcionarão à 3ª feira e 6ª feira a partir das 16h00.
Poderão funcionar grupos noutros dias, de acordo com a disponibilidade dos alunos e treinadores.
O pagamento deve ser efetuado na receção da Piscina Municipal até ao dia 8 de cada mês.

