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Organització: 

 

1. Escola Adults: Classes pensades per a tots els nivells. Iniciació, 

perfeccionament i competició. Les classes poden ser des de 

particulars (1 persona) fins a un màxim de 4 persones. 

 

2. Escola infantil: Aquest apartat, el dividirem en 3 seccions, depenent 

de la edat i del nivell dels alumnes.  

 

 Escola competició: Pensada per a nens de més de 12 anys, on 

el nivell es avançat. 2 entrenament a la setmana (horari de 

tarda) i sortida a campionats. 

 Escola infantil: Pensada per a nens amb una edat compresa 

entre 7 i 12 anys, on el objectiu es el perfeccionament de la 

técnica i la iniciació en partits. 1 o 2 entrenaments per 

setmana. 

 Escola Babyes: Pensada per a nens menors de 7 anys, on el 

objectiu es la iniciació en el món del pàdel. 1 entrenament 

per setmana (possiblement dissabte matí). 

 

3. Clínics: Click and Padel, també organitzarà durant la temporada, la 

realització de algún “clínic” amb jugadors importants, on podrà 

assistir tant adults com nens de competició. 
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Normes Escola Pàdel 2015 – 2016: 

 

1. L’escola de Pàdel Click and Pàdel Indoor Balaguer, funciona de 

dilluns a divendres de 9 del matí fins a 22 de la nit i dissabte en 

horari de 9 a 14 del matí. Amb la excepció de les classes particulars, 

que son en horari a convenir. 

 

2. Els preus són fixes, independentment de les classes que entrin en 

un mes (dies festius). 

 

 

3. Les classes de dissabte al matí, tindran el mateix preu que les 

classes de tarda entre setmana. 

 

4. En cas de no poder realitzar-se la classe, per causes alienes als 

alumnes (falta de monitor, problemes en la instal·lació etc.) les 

classes seran recuperables. 

 

 

5. La falta de assistència del alumne, no dona dret a la recuperació de 

la classe. (Excepte en les classes particulars, amb un previ avis de 

dues hores). 

 

6. El pagament es realitzarà mitjançant un rebut bancari. En cas de 

voler pagar-ho en efectiu, se haurà de abonar la quantitat al 

responsable en els 10 primers dies del mes. 

 

 

7. Per a qualsevol altra informació o dubte, vos podeu posar en 

contacte amb el responsable. 

Daniel Luengo: 636778249 o info@padelandclick.com  
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Preus Escola Pàdel INDOOR BALAGUER. 

 

 

ADULTS: 

 

PREUS SOCI MATINS TARDES 

Classes en grup de 4 persones 30€ 36€ 

Classes en grup de 3 persones 35€ 42€ 

Classes en grup de 2 persones 45€ 55€ 

Classes particulars (horari a convenir) 20€/H 22€/H 

 

PREUS NO SOCI MATINS TARDES 

Classes en grup de 4 persones 36€ 42€ 

Classes en grup de 3 persones 40€ 50€ 

Classes en grup de 2 persones 55€ 65€ 

Classes particulars (horari a convenir) 25€/H 28€/H 

 

 

INFANTIL: 

 

GRUPS SOCIS NO SOCIS 

Competició (2 dies entrenament) 36€ 45€ 

Infantil ( 1 dia entrenament) 28€ 35€ 

Babyes (dissabte matí) 25€ 34€ 
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Preus Escola Pàdel OUTDOOR. 

 

ADULTS: 

 

PREUS SOCI PREU 

Classes en grup de 4 persones 30€ 

Classes en grup de 3 persones 34€ 

Classes en grup de 2 persones 40€ 

Classes particulars (horari a convenir) 20€/H 

 

PREUS NO SOCI PREU 

Classes en grup de 4 persones 34€ 

Classes en grup de 3 persones 38€ 

Classes en grup de 2 persones 44€ 

Classes particulars (horari a convenir) 22€/H 

 

INFANTIL: 

 

GRUPS PREU 

2 dies per setmana 35€ 

1 dia per setmana 28€ 

 

 

*  No hi haurà un horari estipulat, serà a convenir amb la 

demanda dels clients. 

 

 


