
E-mail: patinatgecanet@gmail.com 

 

Amb el suport de:    

Pavelló Municipal d’Esports 

c/ Catalunya s/n.  CANET DE MAR 

Del 30 de Juny al 31 de Juliol de 2015 
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Club Patinatge Artístic CANET 

Club Patinatge Artístic CANET 



Aquest estiu us oferim la possibili-

tat de participar al CAMPUS DE 

PATINATGE ARTISTIC del CPA CA-

NET. 

 

Del 30 de Juny al 31 de Juliol tin-

dràs l’oportunitat de perfeccionar 

la teva técnica i apendre de la mà 

d’esportistes i entrenadors de nivell Nacional. 

 Perfeccionament de salts i piruetes 

 Classes teòriques 

 Tallers de patinatge 

 Activitats i jocs amb altres patinadors 

 Sortides i activitats d’esbarjo 

 

PREU:   

Del 30/06 al 31/07 (de 9 a 13h)….. 200,-€ 

Per setmana…… 45,-€ 

S’haurà d’abonar el 50% de l’import en el moment de la inscrip-

ció i el 50% restant abans del 20 de Juny. 

 

Coordinador del Projecte 

ENRIQUE GARCIA 

Entrenador Nacional del CPA CANET 

Té una llarga trajectoria en el Patinatge Artístic del nos-

tre país. La seva experiència i la seva metodología l’han 

portat al nostre club on comparteix la nostra il·lusió de 

formar els futurs campions del patinatge. 

CAMPUS d’ ESTIU  de PATINATGE ARTÍSTIC  -  Canet de Mar  2015 

Monitors i Entrenadors 

 

 

Alba Ríos Gálvez 

Categoría SENIOR 

Monitora titulada, actual-

ment és l’entrenadora i 

coreógrafa del  club. 

Té experiencia en l’orga-

nització de Casals d’Estiu i activitats de lleure 

de patinatge artísitc. 

 

Noelia Arias 

Monitora del CPA CANET, té una llarga trajecto-

ria amb el nostre club com a patinadora de ni-

vell Nacional. 

 

Víctor Pérez Berruezo 

 

Categoría SENIOR Nacional 

Campió d’Espanya i 

3r d’Europa JUNIOR 

Actualment és el 

Sots-campió de 

Catalunya Sénior. 
Pavelló Municipal d’Esports 

c/ Catalunya s/n.  CANET DE MAR 

E-mail: patinatgecanet@gmail.com 

Club Patinatge Artístic CANET 

INSCRIPCIÓ: 

Nom i Cognoms _____________________________________ 

___________________________________________________ 

Edat ______________  Nivell / Categoria _________________ 

DNI ________________________________________________ 

Club actual: _________________________________________ 

 

Nom pare/mare o tutor ________________________________ 

____________________________________________________ 

DNI pare/mare o tutor _________________________________ 

Telf.contacte _________________________________________ 

 

(Marqueu les setmanes en les que voleu participar del Campus) 

Del 30 de Juny al 3 de Juliol 

Del 6 al 10 de Juliol 

Del 13 al 17 de Juliol 

Del 20 al 24 de Juliol 

Del 27 al 31 de Juliol 

Les dades que vostè ens proporciona seran introduïdes en un fitxer propietat del CPA CANET amb la finalitat de 

tramitar la seva inscripció i rebre informació de properes activitats esportives organitzades per aquest organisme. El 

Club podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació: imatges, fotos i vídeos de les activitats que realitzen 

amb la finalitat de promocionar l’activitat. El signatari manifesta la seva conformitat amb la present clàusula i autoritza 

a l’entitat esportiva per poder tractar o cedir les seves dades o imatges d’acord amb les finalitats indicades. Accepto la 

normativa que consta als fulls d’inscripció, manifesto que el participant es APTE per la pràctica de l’esport, i autoritzo a 

l’inscrit a participar en les activitats, sortides i en cas de precisar assistència medica pugui ser traslladat a un centre 

mèdic per part de l’organització  

Firma pare/mare o tutor:  Data: 

 


