
MATERIAL NECESSARI:  

 

- Mallot, faldilles, roba esportiva, etc.  

- Patins  

- Sabatilles d’esport 

- Corda per saltar 

- Gorra  

- Necesser  

- Xancles per a la piscina  

- Tovallola per a la piscina  

- Banyador  

- Roba de carrer 

- Disc de competició 

- Mallot d’exhibició 

- Cantimplora 

 

 

 

 

Del  5 al 11 d’agost 2018 

Tremp. Pallars Jussà. Lleida 

 
HORARI D’ARRIBADA I RECOLLIDA 

 
El diumenge dia 5 d’agost a les 18:00 h es farà la recepció 

dels/les patinadors/es a l’Hotel Segle XX.  També es farà 

lliurament al responsable, de la fitxa d’inscripció i, en cas 

de menors d’edat, també l’autorització dels pares, junt amb 

la fotocòpia de la tarja de la Seguretat Social, fotocòpia del 

DNI i la llicència esportiva. (Imprescindible números de 

telèfon de contacte tant fix com a mòbil) 

 

El dissabte dia 11 d’agost cap a les 12:30h del matí es farà 

una exhibició dels/les patinadors/es i posteriorment es farà 

un dinar de cloenda (inclòs pels patinadors del campus). El 

dia 5 s’ha de fer la reserva dels acompanyants. 

Col·laboren : 

Informació i inscripcions a:  

patitremp@hotmail.com  

Del  5 al 11 d’agost el  Club Patí Tremp  

organitza un Campus d’estiu de patinatge 

modalitat lliure a partir del Nivell A amb 

l’assistència de l’entrenadora  internacional 

MONICA DELLI. 

La comissió organitzadora es reserva el dret d'anul·lar o modificar el Campus en el 

cas que el nombre d'inscripcions no sigui  suficient o per causes alienes a la nostra 

voluntat. 

CONTACTE:  

patitremp@hotmail.com  

 



TÉCNICS:  

 

- Joan Potrony : Director del Campus. Tècnic Nacional. 

Entrenador del C.P. Tremp i C.P.A. Tàrrega. 

- Monica Delli Figorilli: Tècnica italiana de recone-

gut prestigi mundial de varis patinadors internacionals. Entre-

nadora en el CAR de Sant Cugat per la F.E.P. de les seleccions 

espanyoles internacionals de patinatge artístic.  

 -Xavier Orrit: Doctorat en CAFE, tècnic nacional, ex pati-

nador internacional, actualment responsable tècnic de l’Alt 

Rendiment Català de patinatge artístic i tècnic al CAR de Sant 

Cugat. 

- Thaís Pla: Ex patinadora nacional. Tècnica autonòmica. 

Entrenadora i coreògrafa del C.P.A. Tàrrega. 

- Ekaterina Gryaznova: Ex ballarina professional russa, 

amb la titulació de Grau Superior de professora de dansa, core-

ògrafa, pedagoga i directora artística . 

-Noemi Isla, patinadora sènior internacional, entrenadora i 

coreògrafa en el P.A. Andorra i  C.P. Manresa. 

 

ACTIVITATS QUE ES REALITZARAN 

 

-Classes de patinatge lliure 

-Classes de preparació física adaptada al patinatge 

-Coreografia amb patins 

-Classes de dansa clàssica, contemporània, funky, jazz, ... 

-Classes d’expressió corporal i facial 

-Projeccions de vídeo relacionades amb el patinatge 

-Xerrades amb especialistes. 

-Activitats aquàtiques: Donuts, piragües i esquí aquàtic 

(opcional). 

-Festa de comiat nocturna. 

-Tallers relacionats amb el patinatge, jocs i activitats dirigides 

 

INSTAL·LACIONS:  

-Pista esportiva del Casal de Tremp:  pista interior de terratzo. 

-Pista del Joncar: pista interior de parquet.  

-Pista del Cub i espai obert de les instal·lacions del Joncar   

-Sala dels miralls 

-Sala de projeccions 

-Sala polivalent  

-Activitats aquàtiques al Pantà de Sant Antoni 

-Piscina (al mateix hotel). 

 

 

 

PREU:  

 
- 440 € amb la pensió complerta. 

- 310 € amb mitja pensió (inclou esmorzar de mig matí, dinar i berenar) 

- 5% de descompte al 2on germà. (descompte no acumulable) 

- Assistència a les classes gratuïta per als tècnics que tinguin 1 o més patinadores del seu Club. 

 

Reserva de plaça fins el 20 de juny ingressant 150 € al número de compte :  

ES78 2100-0030-86-0201164475 amb el titular: C.P. Tremp   

Resta de l’ import fins el 12 de juliol. 

IMPORTANT fer constar en l’ingrés el nom de l’esportista.  

El nombre de places és limitat. Es tancaran inscripcions un cop esgotades les places encara que sigui abans del termini. 

 

Enviar per mail el full d’ inscripció complert per fer la pre-reserva (podeu descarregar-lo de la pàgina web o  demanar-la per correu a:  

patitremp@hotmail.com . Un cop confirmada la plaça, enviar el rebut del primer pagament en el termini d’una setmana per tal de tancar la 

reserva. El descompte no s’aplicarà si no s’ha efectuat el 1r ingrés dins de la data de l’oferta. 

Llevat de lesió amb justificant que impossibiliti la pràctica de la totalitat del campus, no es retornarà el 100% de l’import. Altres justificacions 

comportaran un 50% de la reserva. 

 

ALLOTJAMENT:  

 

Hotel Segle XX 

Telèfon: 973 65 00 00 

Habitacions de 2/3 places 

Per a més informació podeu visitar la pàgina web:  

http://www.hotelseglexx.info/ 

Del  5 al 11 d’agost 2018 

CAMPUS PATINATGE 

TREMP 2018 

http://www.hotelseglexx.info/

