INFORMACIÓ TEMPORADA 2021-2022

Benvolgudes famílies;
Us volem donar la benvinguda a la nova temporada que 2021-2022.
És evident que desprès de patir unes circumstàncies tan complicades com les que ens
ha dut la COVID-19, tots hem hagut de fer molts esforços organitzatius i de
reestructuració de la nostra vida. Com a Club Esportiu també ho hem de fer, sempre sota
les directrius de les Autoritats Sanitàries i les Autoritats Esportives.
OBLIGATORI
D’UStemporada,
INDIVIDUAL:us fem arribar aquest document amb tota
Per això, enMaterial
previsió
de la propera
Bossa
per a lesus
sabates
la informació1. que
creiem
pot resultar d’interès.
2. Bossa per a la mascareta

Degut a les mesures sanitàries implantades per les Autoritats, totes les inscripcions es
3. Xancletes
faran telemàticament.
4. 2 tovalloles GRANS (la gimnasta ha de poder estirar-se completament) i 1 tovallola
per hauran
a la suor de fer la inscripció utilitzant l’enllaç que trobareu a la pàgina
Per tant tots elspetita
socis
web del Club
així com tota la NORMATIVA DEL ICGAula.
5. www.igualadacgaula.cat
Mitjons
6. Mascareta i guants (només per si en algun cas fos necessari)
Preguem que
tots els socis, independentment de si ja us heu incorporat als entrenaments
7. Gel desinfectant
com si no, ompliu
aquest formulari.
8. Necesser amb: clips, gomes, pinta, mocadors de paper, tiretes, esparadrap i crema

Apro tem per agrair-vos
a podrà
tots deixar
la con
que heu depositat en el nostre Club triantpels cops (no es
rés aança
les companyes)
nos per que els vostres lls I lles practiquin aquest esport. Esperem complir amb les
9. Goma de traus i/o goma de fitness
expectatives de tothom i fer del nostre Club un centre de referència per la gimnàstica
10. Genolleres i/o coixí
rítmica i estètica
a nivell nacional.
11. Punteres (opcional)

La Junta Directiva
ICGA
12. Roler descontracturant o pilota de tennis
13. Corda i pilota (si en tenim)
14. Aparell de competició (si fos necessari)
15. Ampolla d aig a
16. Llibreta i bolígraf

fi

fi

fi

fi
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GRUPS I HORARIS I TARIFES TEMPORADA 2021-2022
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

MINIS
(2016-2018)

De 17.20 a
19.00h

De 17.20 a
19.00h

INICIACIÓ
(2014-2015)

De 17.20 a
19.00h

De 17.20 a
19.00h

PROMOCIÓ PETIT
(2010-2013)

De 17.30 a
19.30h

De 17.30 a
19.30h

PROMOCIÓ GRAN
(2009 i anteriors)
TECNIFICACIÓ
(2009- anteriors)

De 17.30 a
20.30h

Divendres

Dissabte

De 17.30 a
19.30h

De 17.30 a
20.30h

De 17.30
a
De 17.30 a
Material
OBLIGATORI
D’US INDIVIDUAL:
20.30h
20.30h
1. Bossa per a les sabates

De 18.00 a
21.00h

ESTÈTICA
(2009 i anteriors) 2. Bossa per a la mascareta

De 9 a
12.00h
De 12 a
13.30h

3. Xancletes
4. 2 tovalloles GRANS (la gimnasta ha de poder estirar-se completament) i 1 tovallola

GRUP MINIS petita per a la suor
5. Mitjons

Grup format per nens i nenes d’entre 3 i 5 anys que volen iniciar-se en la Gimnàstica
6. Mascareta
i guants (només
per si en algun cas foselnecessari)
Rítmica treballant
especialment
la psicomotricitat,
ritme i la introducció en les nocions
bàsiques de7.l’esport.
Gel desinfectant
8. Necesser amb: clips, gomes, pinta, mocadors de paper, tiretes, esparadrap i crema

EDAT: nascuts/es
entre
2016
pels cops (no es
podràeldeixar
rési a2018.
les companyes)
LLOC: Gimnàs de “Les Comes”.

9. Goma de traus i/o goma de fitness

MENSUALITAT: 45€.

10. Genolleres i/o coixí
11. Punteres (opcional)

GRUP INICIACIÓ
12. Roler descontracturant o pilota de tennis
13. Corda i pilota (si en tenim)

Grup format per nens i nenes d’entre 6 i 7 anys que volen iniciar-se en la Gimnàstica
14. Aparell
competició
(si fosque
necessari)
Rítmica. Aquest
és elde primer
grup
té la possibilitat de competir als Jocs Esportius
Ampolla d aig a
Escolars de 15.
l’Anoia.
16. Llibreta i bolígraf

EDAT: nascuts/es entre el 2014 i 2015.
LLOC: Gimnàs de “Les Comes”.
MENSUALITAT: 45€.
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GRUP PROMOCIÓ PETIT
Grup format per nens i nenes d’entre 8 i 12 anys (d’entre 3r i 6e de primària) que fa temps
que practiquen Gimnàstica Rítmica i tenen el nivell per promocionar (l’equip tècnic
decideix quines gimnastes formaran part d’aquest grup). L’objectiu d’aquest grup és la
participació als Jocs Esportius Escolars de l’Anoia i el Campionat de Catalunya en Edat
Escolar organitzat per la Federació Catalana de Gimnàstica.
EDAT: nascuts/es entre el 2010 i 2013.
LLOC: Gimnàs de “Les Comes”.
MENSUALITAT: 60€.

Material OBLIGATORI D’US INDIVIDUAL:

GRUP PROMOCIÓ GRAN

1. Bossa per a les sabates

Bossa
per ai la
mascareta
Grup format2.per
nens
nenes
a partir de 13 anys (1r d’ESO) que s’inicien o ja fa temps
que practiquen
Gimnàstica Rítmica. L’objectiu d’aquest grup és la participació als Jocs
3. Xancletes
Esportius Escolars
de l’Anoia (nivells superiors), al Campionat de Catalunya en Edat
4. 2 tovalloles GRANS (la gimnasta ha de poder estirar-se completament) i 1 tovallola
Escolar i la Copa
Catalana
petita per
a la suor (en modalitat de conjunts) organitzats per la Federació
Catalana de Gimnàstica.
5. Mitjons

6. nascuts/es
Mascareta i guants
per sii en
algun cas fos necessari)
EDAT:
entre(només
el 2009
anteriors.
LLOC:
de “Les Comes”.
7. Gimnàs
Gel desinfectant
MENSUALITAT: 60€.

8. Necesser amb: clips, gomes, pinta, mocadors de paper, tiretes, esparadrap i crema
pels cops (no es podrà deixar rés a les companyes)
9. Goma de traus i/o goma de fitness

GRUP TECNIFICACIÓ
10. Genolleres i/o coixí
11. Punteres (opcional)

Grup format per nens i nenes que fa temps que practiquen Gimnàstica Rítmica o tenen el
12. Roler part
descontracturant
o pilota
de tennis
nivell per formar
d’aquest
grup
(l’equip tècnic decideix quin/es gimnastes en
formaran part).
L’objectiu
13. Corda
i pilota (sid’aquest
en tenim) grup és la participació a nivells federats tant en la
modalitat individual
en la modalitat
de conjunts, de les competicions organitzades
14. Aparell com
de competició
(si fos necessari)
per les Federacions Catalana i Espanyola de Gimnàstica.
15. Ampolla d aig a

16.nascuts/es
Llibreta i bolígraf
EDAT:
entre el 2009 i anteriors.

LLOC: Gimnàs de “Les Comes”.
MENSUALITAT: 70€

IGUA LA DA CLUB GIMNÀ STIC A ULA – CIF.: G 65195380 c/ De Carles Riba s/ n 08700 Igualada

GRUP ESTÈTICA
Grup format per nens i nenes a partir de 10 anys (6è de primària) que volen iniciar-se o
tecni car-se en Gimnàstica Estètica de Grup. L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer
aquesta disciplina i aconseguir millorar la uïdesa de moviments i expressió corporal molt
útils per a la gimnàstica rítmica.
EDAT: nascuts/es en el 2009 i anteriors.
LLOC: Gimnàs de “Les Comes”.
MENSUALITAT: 22€ si no ets gimnasta del club; 10€ si ja ets gimnasta del club.
Material OBLIGATORI D’US INDIVIDUAL:
1. Bossa per a les sabates
2. Bossa per a la mascareta
ALTRES INFORMACIONS
3. Xancletes
4. 2 tovalloles GRANS (la gimnasta ha de poder estirar-se completament) i 1 tovallola
petita per a la suor

QUOTA DE SOCI

5. Mitjons

A banda de 6.
la mensualitat,
es(només
passarà
rebut
anual en concepte de quota de soci
Mascareta i guants
per siun
en únic
algun cas
fos necessari)
de 45€ per família.
Aquest rebut es girarà entre la darrera setmana d’agost i la primera de
7. Gel desinfectant
setembre.
8. Necesser amb: clips, gomes, pinta, mocadors de paper, tiretes, esparadrap i crema
pels cops (no es podrà deixar rés a les companyes)

El cost de les llicències federatives i de les inscripcions a les diferents fases de
9. el
Goma
de traus i/o
de fitness
competició és
designat
pergoma
cada
organisme (FCG- RFEG- CEA- CEEB), i anirà a càrrec
10. Genolleres
coixí
de les famílies.
Arribat eli/omoment
de formalitzar les llicències o inscripcions, des del Club
s’informarà a
famílies
del cost i de la forma de pagament.
11.les
Punteres
(opcional)
12. Roler descontracturant o pilota de tennis
En cas de germans,
es deduirà un 10% de la quota més baixa.
13. Corda i pilota (si en tenim)
14. Aparell de competició (si fos necessari)
15. Ampolla d aig a
16. Llibreta i bolígraf
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