
escola de triatló
atleskids

al cem l’espanya industrial

Si tens entre 5 i 14 anys, 
t’esperem a la nostra 
Escola de Triatló! 

Entrenaments de natació, 
cursa i ciclisme per a petits 
grans triatletes!

Parc Espanya Industrial, s/n
Al costat de l’Estació de Sants

Noguera Pallaresa, 34-42
Davant de la plaça de la Farga

Segueix Atles Esports! 
descarrega’t 
LA nostra app 

HORARI ACTUALITZAT 
D’ACTIVITATS I MONITORS 

EL TEU ENTRENAMENT 
QUAN I ON VULGUIS

viuràs experiències irrepetibles!



sessions de 45’ preu promocional Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

Grup 1
dels 5 als 7 anys

17.30 h 19,50 €/mes Cursa/ciclisme Natació

Grup 2
dels 8 als 11 anys

18.15 h 32,50 €/mes Natació Cursa/ciclisme Natació

Grup 3
dels 12 als 14 anys

19 h 38,80 €/mes Cursa/ciclisme Natació Cursa/ciclisme Natació

A partir del 3 de setembre del 2018 al cem l’espanya industrial

inscripcions obertes al cem l’espanya industrial

preus promocionals al setembre

Assessorament professional.
Titulació oficial (de l’escola i dels entrenadors/es).
Entrenaments dirigits de:
• natació: a la piscina de cursets del CEM l’Espanya Industrial.
• cursa: al Parc de l’Espanya Industrial.
• ciclisme: sempre en espais tancats al trànsit (espai entre l’estació 

de Sants i el parc, carretera de les aigües, zones habilitades del riu 
Llobregat...).

Participació en les proves internes organitzades pel Club Triatló ATLES.
Assistència a les proves organitzades per la FCT o entitat autoritzada 
(en funció del grup d’edat).
Programació setmanal d’entrenaments i consultes a distància amb els 
nostres entrenadors/es.
Casquet de natació ATLESKids.
Descompte en la compra de la roba de competició de l’escola.
Fitxa federativa (10 €/temporada) i assegurança associada.

informació dels grups

Grup 1. Dels 5 als 7 anys
Precompetició. Desenvolupament motor de les capacitats específi-
ques de la natació, el ciclisme i la cursa.

Grup 2 (de 8 a 11 anys) i grup 3 (de 12 a 14 
anys)
Grups amb competició interna, esdeveniments de cap de setmana i 
assistència en les principals competicions de la FCT.

condicions


