Des de fa 11 anys Trial Evolution organitza el casal d'estiu, l'objectiu del
Casal és divertir-se i practicar molt trial. El nostre equip de monitors guiarà
els alumnes en tot moment.

INFORMACIÓ DETALLADA
Els entrenaments de trial els farem a les instal·lacions de Trial Evolution a
Sant Antoni de Vilamajor.

Altres activitats, durant les classes farem algunes activitats formatives
com: jocs d'equilibri, slackline, jocs de coordinació en grup, mecànica,
millorar tècniques de trial,...... activitats relacionades amb la bicicleta.

Activitats especials: Cada setmana farem una sortida BTT (tot el matí),
serà una sortida per les rodalies de Sant Antoni de Vilamajor ó Sant Pere
de Vilamajor i estarà adaptada a l´edat dels riders.

Objectius:
Els objectius de la pràctica del trial són molt diversos, però els principals
són:





Que els nens i nenes es diverteixin.
Que estiguin motivats practicant un esport que els agradi.
L’aprenentatge de valors.
El desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques sobre una
bicicleta.
 Aprendre a treballar en grup conduint la bicicleta.

Qui pot assistir:
Nens i nenes a partir de 5 anys.
Per participar al casal cal bicicleta de trial, sinó en tens nosaltres et podem
llogar una.
Les sortides per les rodalies es faran amb la bicicleta de muntanya.

Dies del Casal de Dilluns a Divendres :
Setmana del 29 Juny al 3 de Juliol
Setmana del 06 al 10 de Juliol
Setmana del 13 al 17 de Juliol
Setmana del 20 al 24 de Juliol
Setmana del 27 al 31 de Juliol

Horaris:
Matins
Acollida de 8:30 a 9:00
De 9:00 a 11:00 entrenament a l'escola Trial Evolution,
De 11:00 a 11:30 Esmorzarem
De 11:30 a 13:00 Activitats diverses
De 13:00 a 13:15 Recollida nens a l´escola de Trial
Preus :
Matins (9:00 a 13:00)
1 Setmana = 65€
2 Setmanes = 130€
3 Setmanes = 190€
4 Setmanes = 245€
5 Setmanes = 295€
Dies solts = 20€
Lloguer bici = 5€ /dia
Acollida (8:30 a 9:00) = 10€/setmana, 3€ dia esporàdic

Notes
# Hi ha un 5 % de descompte per el segon germà.
# La recollida dels alumnes : De 13:00 a 13:15 a l´escola de Trial
# Opció de guardar la bici a les nostres instal·lacions:
suplement dia 2€
suplement setmana 5€
# Les classes és faran en grups reduïts segons nivell, un monitor per grup.
# Per poder assistir al casal, s´ha de disposar de llicencia federativa en curs,
en cas de no tenir-la us la podem tramitar ( Des de 40 € )
# Material que ha de portar l'alumne:
Esmorzar i aigua.
Alguna cambra de recanvi bicicleta.
# Les setmanes que assistiu al casal no cal que siguin seguides.
# Comuniqueu la vostra assistència quan abans millor, omplint el formulari
d'inscripció, places limitades.
Envieu el formulari a trialevolution@gmail.com
# Per a qualsevol dubte consulteu-me.
Molt atentament Jordi Yélamos
Info@trialevolution.com
tel: 609514177

