CURS JUNIOR 2018/2019
NIVELL PERFECCIONAMENT
Dirigit a persones de 2º any de golf o amb una mica d’experiència
sense handicap o handicap alt.
Duració del curs:
Del 16 de setembre al 23 de juny, excloent gener i febrer
75 hores de curs en total a 2h30 per sessió
7 mesos de durada
(excloent els mesos de gener i febrer)
Horaris: Diumenges mati de 11:30h a 14:00h
Objectius :
Desenvolupar la tècnica adequada per arribar a un nivell de
fiabilitat en els cops amb tots els pals i superar l’examen pràctic
de HANDICAP o agafar confiança suficient per baixar handicap
dintre del primer mòdul.
Assolir els coneixements teòrics de regles, normes i etiqueta per
superar l’examen teòric oficial de HANDICAP i/o superar els
dubtes en el reglament i normes d’etiqueta al camp.
Contingut:
Treball de repàs i perfeccionament del swing de golf.
Perfeccionament d’altre tipus de cops: approach, putt i sortides
de bunker.
Treball del cop de drive i les fustes de carrer.
Dues sortides al camp d’una hora cada mes, una vegada treta la
llicencia i assolit el handicap
Requisits:
Inscripcions, de 7 a 14 anys
Mìnim per realitzar el curs, 4 inscrits.
Màxim d’inscripcions per curs, 10 persones.
PREU INSCRIPCIÓ AL CURS 456€ - 7 mesos, del 16/09 al 23/06
→Opció de pagament fraccionat en 6 pagaments de 76€
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 complets 10 de setembre de 2018

MÒDULS JUNIOR 2018/2019
NIVELL PERFECCIONAMENT
Mòdul HIVERN
16 de setembre – octubre – novembre -22 de desembre:
Duració del mòdul:
32,5 hores de curs en total a 2h30 per sessió
4 meses de durada
Horaris: Diumenges mati de 11:30h a 14:00h
Preu d’inscripció al mòdul: 225€
→Opció de pagament fraccionat en 3 Pagaments de 75€
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: Diumenges mati de 11:30h a 14:00h
Preu d’inscripció al mòdul: 300€
→Opció de pagament fraccionat en 4 Pagaments de 75€
Primer pagament abans del 15 de setembre 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 o juny
Duració del mòdul:
10 hores de curs en total a 2h30 per sessió
Horaris: Diumenges mati de 11:30h a 14:00h
Preu d’inscripció al mòdul: 90€

