AEP EQUIP SNOWBOARD
Producte estrella per a tots els nens/es que ja tenen nocions bàsiques i volen millorar el seu
nivell. Aquest curs esta pensat per donar la possibilitat de entrenar mes dies en snowboard a
tots aquells infants que lo desitgin.
Treballarem principalment la tècnica bàsica i avançada mitjançant la diversió, la seguretat i el
companyonia, tant en pistes com en el snowpark.
A partir de 8 anys. (amb una base tècnica prèvia)
Activitats que es realitzaran:
•
•
•

Durant la temporada es treballarà tant a la pista, el forapista i al snowpark de Portainé.
Realització d’una competició per tal de conèixer altres snowparks i altres clubs,
pensem que la competició ben gestionada pot aportar la superació d’un mateix.
Opcional: Treball en sec (acrobàcia) al poliesportiu i al 360 per millorar la nostra
tècnica a terra i després poder transmetre-ho a la neu.

Material:
•
•
•

Taula de snowboard
Tortuga
Casc

PREUS
17 DIES SNOWOBOARD:

•

Nadal, reis i diumenges de 10 a 14h
Cost total 330€ (68 hores, preu per hora 4,85€/hora), mínim d’inscrits.
- Curs d’entrenaments en sec (20 hores), dissabtes a la tarda, 4 dies al poliesportiu els
Til·lers 4 dies al 360 Andorra (ni el transport ni l’entrada estan inclosos al preu),
mínim 8 inscrits. Preu: 70€.

•

No es obligatori participar de les competicions.

33 DIES:
• Nadal, reis, dissabte i diumenge de 10 a 14h.
• Curs d’entrenaments en sec (20 hores), dissabtes a la tarda, 4 dies al poliesportiu els
Til·lers 4 dies al 360 Andorra (ni el transport ni l’entrada estan inclosos al preu),
mínim 8 inscrits. Preu: 70€.
• Cost total 540 € (132 hores, preu per hora 4,09€/hora) mínim d’inscrits.
Cost aproximat de les despeses extres:
- Sortida de convivència i competició: 150€
- Entrenaments al 360 d’Andorra (transport i entrada dels quatre entrenaments) 84 €
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CALENDARI

33 dies
17 dies
* Faltarà incloure en el calendari sessions de poliesportiu, les competicions i les sortides, que
s’inclouran quan comenci la temporada.
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