
DILLUNS I
DIMECRES de 
17:30 h a 18:15 h

Del 03/10/22 
al 21/06/23

Dels 8 als 14 anys
CROSS KIDS

ESPAI: Box

1 dia / setmana
2 dies / setmana

28 € / mes
41 € / mes

37 € / mes
51 € / mes

SOCI/A* NO SOCI/A

*S’entén com a soci/a pare o mare donats d’alta com a socis del centre

PREUS

CONDICIONS:
El 1r mes es pagarà en efectiu. S'abonarà la part 
proporcional en funció de la data d'inscripció.
El pagament de tots els cursos s'efectuarà mensualment a 
través del banc (excepte 1r mes).
Els cursos es realitzaran a partir d'un mínim de 4 alumnes.

*No hi haurà classe els festius nacionals ni locals, tampoc del 
22/12/2022 al 06/01/2023  

admin@royaltarraco.es
c. Sant Auguri, 5 
43007 Tarragona
977 251 371

royaltarraco.es
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ESPAI SEGUR



INDICACIONS PER ALS PARTICIPANTS DE 
LES ESCOLES ESPORTIVES

És important complir en tot moment la normativa 
del centre esportiu i considerar especialment les 
següents indicacions:

-És obligatori utilitzar xancles a la zona de peus 
mullats.

-Els nens i nenes podran accedir al centre amb un 
acompanyant. Agrairíem que esperessin als espais 
habilitats. 

-No dubteu en preguntar al tècnic esportiu sobre 
qualsevol qüestió en referència als protocols de 
seguretat i prevenció.  

outdoor & indoor, meditació, ioga, nutrició, 
entrenaments personals, programes de salut i 
molt més! 

Royal Escola de Formació és el centre que més 
professionals de l’esport forma a Catalunya.

Amb els millors professionals al teu costat, 
seguint el teu ritme i vetllant pels teus objecti-
us. Ens trobaràs a Lleida i Tarragona, sempre a 
prop teu! 

Som al teu costat amb propostes i solucions 
que t’ajudin a avançar!
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