Temporada
21/22

Escola
Trail
Running

Iniciació
6 - 9 anys

Escola Trail
Running

Sènior
Isards Team

Entrenament
10 - 14 anys

A partir
de 15 anys

Trail
Running
Prepara les curses, trails o travesses de la millor
manera i treu el teu màxim rendiment. Córrer és la
nostra passió. Nosaltres t’ajudem en el camí.
Entrenaments adaptats al nivell del corredor.

Beneficis
— Millora de la resistència i la força.
— Augmenta la capacitat pulmonar.
— Crema calories.
— Estaràs més actiu i menys estressat.
— T’ho passaràs genial i et passaran els quilòmetres
més ràpid.

Iniciació (6 - 9 anys)
Dilluns

17:30 - 18:30

Dimecres

17:30 - 18:30

Divendres

17:30 - 18:30

Entrenament (10 a 14 anys)
Dilluns

17:30 - 18:30

Dimecres

17:30 - 18:30

Divendres

17:30 - 18:30

Calendari del Circuit Gironí de Cros i proposta de diferents curses
de muntanya, sempre que les mesures adoptades per evitar la
propagació del COVID-19 permetin la competició.
1 sessió
setmana

2 sessions
setmana

3 sessions
setmana

Trimestral

78,12€

117,66€

148,83€

3 quotes mensuals

26,04€

39,22€

49,61€

* 10% de descompte les persones amb abonament del Centre
Esportiu Municipal.
* El compromís de la inscripció és trimestral. Les quotes mensuals
són únicament per facilitar el pagament.

Calendari
1r trimestre

20.09.2021 — 22.12.2021

2n trimestre

10.01.2022 — 03.04.2022

3r trimestre

04.04.2022 — 22.06.2022

Inscripcions
Famílies i persones abonades

02.08.2021 — 12.09.2021

Obertes a tothom

09.08.2021 — 12.09.2021

Renovació automàtica: Es renovarà automàticament a tot l’alumnat que no manifesti
la seva voluntat de no continuar al trimestre següent. La data límit per donar-se de
baixa pel 2n trimestre és el 22 de desembre. La data límit per donar-se de baixa pel 3r
trimestre és el 25 de març.
Una vegada començat el curs, si queden places lliures, les inscripcions estaran
obertes fins el 2n trimestre. A partir del 3r trimestre no es podran fer noves inscripcions
si l’alumne no té un nivell adequat al grup que s’ha d’integrar.
Els cursos tenen un preu trimestral que es fracciona en 3 quotes mensuals. Les quotes
es cobren per avançat mitjançant rebut bancari domiciliat amb venciment el dia 1
de cada mes. El primer rebut es carregarà el dia 1 d’octubre. En els cursos de petits i
infantils se seguirà el calendari escolar de Sant Hilari Sacalm pel que fa a festius i a
dies de lliures disposició. Les places són limitades.

Sportgest es reserva el dret a modificar el programa d’activitats.

Isards Team - a partir de 15 anys
Entrenaments amb l’objectiu d’aconseguir una condició òptima per
afrontar qualsevol cursa.
Dilluns

19:00 - 20:00

Dimecres

19:00 - 20:00

Divendres

18:00 - 19:00

Si corres
sol, pots
arribar ràpid;
si corres
acompanyat
arribaràs més
lluny.
Coordinador
de secció:
Isaac Riera

