CURS 2018 - 2019
Informació:
Trial Evolution ofereix classes de Trial per a nens i nenes de totes les edats,
fem classes amb grups reduïts ( de 5 a 7 alumnes per grup ).
Oferim diferents nivells:
•
•
•
•
•

Petits de 3 a 5 anys (només dissabtes i una hora)
Iniciació a partir de 5 anys i més.
Baix, mig, alt i perfecció.
Adults (només dissabtes)
Alt rendiment, per a riders que participen en competicions nacionals i
internacionals.
• Entrenaments personals.
Les classes les fem a les nostres instal.lacions de Sant Antoni de Vilamajor (les
més grans d'Europa)
Les classes són de dues hores i dirigides per un monitor experimentat, els
monitors fan rotacions entre una serie de grups per evitar estancaments.

Dies de classe i horaris:
- Dimarts i Dijous de 17:00 a 19:00
- Dissabtes:
• de 9:30 a 11:30 (setembre, octubre, abril, maig i juny)
• de 10:00 a 12:00 (novembre, desembre, gener, febrer i març)

Requisits per assistir a les classes:
-Tenir la llicencia federativa en curs, afiliada a la fedaració catalana de
ciclisme. Sinó en tens nosaltres la podem tramitar
- Bicicleta de Trial, sinó en teniu nosaltres en tenim per llogar.
- Portar totes les proteccions corporals: Casc, guants, protecció de cama i
protecció d'esquena.
- Roba recomenada: pantalons curts i samarreta mániga curta, els dies de fred
roba tèrmica lleugera, i si voleu possar sobre aquesta roba els pantalons curts
i samarreta de maniga curta. Calçat específic de trial o calçat esportiu de sola
plana amb una mica de tac.
Preus:
- Mensualitat segons dies d’entrenament:
• 1 dia a la setmana 50€, germans 45€
• 2 dies a la setmana 60€, germans 55€
• 3 dies a la setmana 70€, germans 65€
- Classe suelta 15 €
- Bono de 4 classes sueltes 55€
- Classes personals 30€/hora
- Lloguer bicicleta 5€ per classe
- Servei de guardar la vostra bicicleta a les nostres instalacions 5€ / mes
- Llicencia federativa, desde 38€
Inscripció:
La inscripció al curs d’hivern s’ha de fer enviant un correo a
trialevolution@gmail.com o trucant al 609514177 (Jordi)
Places limitades.

Consells de funcionament:
- En cas de mal temps com: pluja forta, fort vent, tormenta eléctrica, ....
la classe quedarà anulada. S'avisarà de l´ anulació de la classe com a molt tard
20 minuts abans de començar, per via grup de whatsapp Trial Evolution o
podeu trucar al 609514177 ( Jordi ). Si voleu estar en el grup de Whatsapp
envieu un correu a trialevolution@gmail.com amb la vostra petició.
- Portar la bici en perfecte estat de funcionament, així com càmares de
recanvi. En cas de punxada sinó porteu càmara de recanvi nosaltres en tenim
per vendre.
- Portar aigua per beure, sobre tot els dies de forta calor.
- Els objectes perduts els guardarem, si ningú els reclama seran donats.
- Les instal.lacions sempre estan obertes pels alumnes de l'escola.
- La mensualitat es pagarà a principi de mes en efectiu.

Estem a Google maps, buscans com Trial Evolution.

Per qualsevol qüestió no dubteu a preguntar.

Molt atentament Jordi Yélamos Esteve gerent de Trial Evolution.

