CURS ADULTS 2018/2019
NIVELL ESTRATÈGIA DE JOC
Dirigit a jugadors amb Handicap i que desitgin perfeccionar tots els
aspectes fonamentals del joc al camp.
Duració del curs:
Del 12 de setembre al 19 de juny, excloent gener i febrer
75 hores de curs en total a 2h30 per sessió
7 mesos de durada, excloent mesos de gener i febrer.
Horaris: Dimecres mati de 10:30h a 13:00h
o
Dissabte de 15:00h. a 17:30h.
Objectius :
Consolidar la tècnica dels cops i desenvolupar el joc al camp,
amb tècnica i tàctica, assolint el nivell de joc suficient per sortir al
camp i poder participar en competicions socials.
Millora constant del Handicap
Perfeccionament de tots els cops dintre del marc imprevisible i
canviant que es el camp i aprofundir en aspectes d’Estratègia i
tàctica al camp
Contingut:
Es jugaran 9 Forats al camp, amb assistència de professor
durant 2h30m, podent finalitzar els 9 forats per practicar el que
s’ha aprés amb el nostre professional.
Practicar diferents modalitats de competicions
Practicar resolucions de problemes en situacions reals, aplicant
de manera pràctica el Reglament de Golf
Requisits:
Més de 18 anys.
Obligatori estar federat i tenir Handicap.
Mínim 3 persones per realitzar el curs.
Màxim 8 persones per curs.
PREU INSCRIPCIÓ AL CURS 594€ - 7 mesos, del 12 de setembre
fins al 19 de juny.
→Opció de pagament fraccionat en 6 Pagaments de 99€
1er pagament 1/10 de setembre efectiu o VISA
Següents pagaments: 1 d’octubre, 1 de novembre, 1 de
desembre, 1 de març, 1 d’abril per domiciliació bancaria.
Tancament de les inscripcions als cursos el’10 de setembre de 2018

MÒDULS ADULTS 2018/2019
NIVELL ESTRATÈGIA DE JOC
Mòdul HIVERN
12 de septembre-octubre-novembre-19 de desembre:
Duració del mòdul:
32,5 hores de curs en total a 2h30 per sessió
4 meses de durada
Horaris: Dimecres mati de 10:30h a 13:00h
o
Dissabte de 15:00h. a 17:30h.
Preu d’inscripció al mòdul: 300€
→ Opció de pagament fraccionat en 3 Pagaments de 100€
Primer pagament abans del 15 de setembre en efectiu o visa
Següents pagaments per domiciliació bancaria els dies:
1 d’octubre i 1 de novembre.

Mòdul PRIMAVERA
Març-abril-maig-juny
Duració del mòdul:
42,5 hores de curs en total a 2h30 per sessió
4 meses de durada
Horaris: Dimecres mati de 10:30h a 13:00h
o
Dissabte de 15:00h. a 17:30h.
Preu d’inscripció al mòdul: 400€
→Opció de pagament fraccionat en 4 Pagaments de 100€
Primer pagament abans del 15 de març en efectiu o visa
Següents pagaments per domiciliació bancaria els dies:
1 d’abril, 1 de maig i 1 de juny.

Mòdul Mensual
Octubre, novembre, març, abril, maig i juny
Duració del mòdul:
10 hores de curs en total a 2h30 per sessió
Horaris: Dimecres mati de 10:30h a 13:00h
o
Dissabte de 15:00h. a 17:30h.
Preu d’inscripció al mòdul: 120€
→Pagament en efectiu o VISA abans del 1er dia del mes desitjat.

