Període de Preinscripció - Curs de Tècnic Nivell 2 en Tennis
La Federació Catalana de Tennis té la previsió d’organitzar un curs en Període Transitori de Nivell II a finals d’any
a Barcelona en els mesos de novembre i desembre de 2018.
Així mateix, s’informa que s’obre el període de Preinscripció al Bloc Específic del Curs de Tècnic de Nivell 2 en
Tennis, procediment realitzat per garantir la viabilitat de la convocatòria del curs.
Un cop tancat el període de preinscripció, si s’assoleixen els nombre mínim d’inscrits als curs de 15 persones,
es sol·licitarà i tramitarà la petició de convocatòria oficial a l’Escola Catalana de l’Esport.
-

Tipus de Formació: Oficial – Curs de Tècnic d’Esport Nivell 2 en Tennis.
Seu Bloc Específic: Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron.
Pla d’Estudis i informació bàsica del curs.

El termini de preinscripció es tancarà el divendres 6 de juliol de 2018 a les 13.00 hores.
Els alumnes interessats en la realització del curs hauran d’emplenar el formulari de preinscripció emplenat i
enviar-ho a la Federació Catalana de Tennis a l’atenció de Toni Fuentes al següent correu electrònic:
toni.fuentes@fctennis.cat (tel: 93.428.53.53)

Dates previstes del Curs:
1. Prova d’Accés al Curs: 5 novembre de 11 a 14 hores
2. Bloc Específic (180 hores):
a. Part Presencial:
i. 16 Dies presencials en horari de 9 a 15 hores
1. Novembre: 12,13,14,15,16,26,27,28,29,30
2. Desembre: 10,11,12,13,17,18
ii. Exàmens:
1. 1ª Convocatòria: 24 de gener 2019 de 9 a 15.30h
2. 2ª Convocatòria: 14 de març 2019 de 9 a 15.30h
b. Part no presencial: Horari lliure segons disponibilitat de l’alumne
3. Bloc Comú (180 hores): l’Escola Catalana de l’Esport assignarà les dates del bloc comú en el moment
que surti la convocatòria oficial del curs. Es sol·licitarà en horari de matins entre setmana.

FULL DE PREINSCRIPCIÓ
COGNOMS .................................................................... NOM....................................................
DATA DE NAIXEMENT............................................ LLOC............................................................
DOMICILI.....................................................................NÚM....................PIS..............................
POBLACIÓ.......................................... CP.................... PROVÍNCIA.............................................
TELÈFON MÒBIL ....................................TELÈFON FIXE .........................DNI..............................
EDAT.............. E-MAIL (en majúscules) ……………………………………………......................................
CLUB AL QUE PERTANY.............................................................Nº LLICÈNCIA: ..........................

__________________________, _________________ de _________________ de 20____

Signatura de l'interessat/da

