
JUDO

P4 i P5

Ed. Primaria

A partir de 
l’ESO

Membres 
familiar

26 € / mes 29 € / mes

44 € / mes

54 € / mes 59 € / mes

2 membres
3+ membres

79 € / mes
99 € / mes

90 € / mes
109 € / mes

49€ / mes

SOCI/A* NO SOCI/A

*S’entén com a soci/a el pare o mare abonat/da al centre esportiu 
Royal Tarraco, l’alumnat d’alguna de les escoles o l’alumnat de The 
British School of Costa Daurada.

PREUS

CONDICIONS:
Matrícula gratuïta. El 1r mes es pagarà en efectiu o 
mitjançant transferència. S'abonarà la part proporcional 
en funció de la data d'inscripció.
El soci/a de Royal que s’inscrigui al grup Sènior obtindrà 
un 20% de descompte sobre la quota d’abonat.

ADOLESCENTS
I ADULTS
A partir de 13 anys

INFANTIL I
PRIMÀRIA
Fins als 12 anys

ABONAMENTS
FAMILIARS

CLUB DOJO TARRACO, 
centre homologat per 
la Federació de Judo.

Professor: 
JAVIER RODRÍGUEZ
- Cinturó negre 4t DAN.
- Llicenciat en INEFC.
- Profesor de judo INEFC         
  Lleida.
- Entrenador nacional de 
  judo.
- Més de 25 anys 
  d’experiència.

636 987 306
javier@dojotarraco.es

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

royaltarraco.es

a partir de l’1 de 
setembre de 2022

(sense límit de dies segons 
disponibilitat horària)

(sense límit de dies segons 
disponibilitat horària)

(sense límit de dies segons 
disponibilitat horària)

Quota de manteniment individual: 15€/mes

Quota de manteniment familiar: 20€/mes

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!

ESPAI SEGUR
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