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EXTERNS

estiu’22

Millora la teva tècnica gimnàstica

ALTRES ACTIVITATS
Entrenaments curs escolar

Juny, juliol ,agost i setembre’22

1,2 o 3 dies a la setmana, classes dirigides,
grups reduïts distribuïts per edats i nivells. De 3
a 16 anys.

Des dels 7 anys

Festes d’aniversari
Vine amb els teus amics a fer una classe de
gimnàstica artística de manera lúdica
amb jocs i passa-t’ho d’allò més bé berenant i bufant les espelmes del teu pastís.

Classes particulars:
Per millorar la tècnica classes individuals amb
entrenador de nivell nacional o internacional.

EQUIP TÈCNIC

Pavelló de gimnàstica de Salt
c/ Miquel Martí i Pol,5
17190—SALT
972233239 i 627420202
activitatsaltgimnastic@gmail.com
Web: saltgimnastic.cat

Inscripció 25€.
S’entregarà samarreta i gorro de bany o bossa.
Guarda: 1 Dia 5€ i 1 Setmana 20€.
Germans 10% de descompte al segon germà
Promoció 1 i 2 inscripció inclosa !!

QUÈ FAREM:



Inscripcions:
Caldrà fer-la mitjançant mail o bé a la secretaria del Salt
Gimnàstic de 17:15 a 21:00 a partir del 19 d’abril
. Podeu descarregar document a la nostra web:

saltgimnastic.cat
Pagaments:
Caldrà fer-ho mitjançant targeta o transferència
IBAN: ES65 0182 3491 9002 0176 0764
Referència piruetes 2022 + nom gimnasta
Cal enviar un justificant a:

activitatsaltgimnastic@gmail.com

(*)Per tenir

reserva de plaça cal haver abonar la inscripció

(25€) + el 50 % de l’import total abans del 15 de juny.

Devolucions:
En cas de lesió, accident o malaltia és necessari la presentació de justificant mèdic.
10 dies abans de l’inici del torn que estigueu inscrits es retornarà el 75% de l’import pagat. Desprès i fins que comenci
s’estudiarà cada cas.
Un cop començada la setmana no es retornarà cap import.







Entrenaments d’aparells amb tècnics
de Salt Gimnàstic Club
Proves físiques i entrenaments adaptats al nivell i edat dels/ les gimnastes.
Pel·lícules i filmacions de gimnàstica
Coreografies, dansa i llit elàstic
Tallers
Piscina cada dia per refrescar-nos!!
Dinar amb càtering, també per
al·lèrgies alimentaries inclòs en els horaris de 09:00 a 15:00 i 09:00 a 17:00

Instal·lació

