
Complex Esportiu Fabra
Rambla de Fabra i Puig, núm. 47
Tel. 93 345 67 89
www.cnsantandreu.com

Club Natació Sant Andreu
Rambla Fabra i Puig, num 47
Tel: 93 345 67 89
De Dilluns a Divendres de 10 a 13h i de 16 a 20:45h
Dissabte de 10 a 12:45 h.

• Els rebuts es passaran per banc a principis de cada mes.

• Les baixes s’hauran de notificar abans del dia 20 de cada mes i per escrit mitjançant formulari 
oficial del Club. Mentre no s’efectuï aquesta baixa per escrit, el Club Natació Sant Andreu 
entendrà que els serveis contractats o les activitats contractades són de plena satisfacció per 
part de l’usuari.

Recàrrec per devolució del rebut: 6,61€.

Inscripcions



• Entreu a la pàgina web del club: cnsantandreu.com

• Apartat: Serveis / Pàdel / Classes Pàdel.

• Mireu en el quadrant els horaris que us convenen.

• Ompliu el Formulari, un cop el grup estigui complet us truquem per fer les classes.

• El preu inclou el material i la pista durant la durada de la classe (1 hora).

• Els horaris de classes es concerten amb l’entrenador.

Inscripcions

Preus mensuals per alumne. Classes 1 hora de durada.

Les classes es donaran a grups de mínim 4 alumnes 
i màxim 8 alumnes.

Horari:

1 dia

2 dies

42 €

75 €

Preu /persona
SOCI

49 €

82 €

Preu /persona
NO SOCI

de dilluns a divendres, de 17:30 a 18:30 h.

dissabte, de 10 a 11h. 

CURSETS PÀDEL INFANTIL

Més informació:
 
Pep Gil  Tel.: 610 075 591
pep.gil@cnsantandreu.com
adminfabra@cnsantandreu.com

• Carnet acreditatiu obligatori per a no socis. (Preu: 5 €/carnet)

• Curset anual d’octubre a juny

Preus per alumne. Sessions 1 hora

1 alumne

2 alumnes

3 alumnes

4 alumnes

30 €

19 €

16 €

14 €

Preu /persona
SOCI

38 €

25 €

22 €

17 €

Preu /persona
NO SOCI

135 €

85 €

72 €

63 €

Pack 5 classes
SOCI

171 €

112,50 €

99 €

76,50 €

Pack 5 classes
NO SOCI

CLASSES PÀDEL ADULTS

De 8.00 a 23.00 hores, de dilluns a divendres

De 8.00 a 14.00 hores, dissabtes i diumenges


