
ACTIVITATS

•	 Classes	de	tecnificació
  de patinatge artístic

• Classes teòrico-
pràctiques amb vídeo-
filmació

•	 Classes	d’expressió	
corporal

• Classes de dansa

• Tallers complementaris 
pels més petits

• Sessions de vídeo

• Taller per patinadors de 
competició

•	 Exhibició	oberta	als	pares

Benvolguts, 

Un cop més, el CHPA CADÍ organitza el 
campus de tecnificació de Setmana Santa. 

Aquest campus està orientat a que els 
participants puguin aprofundir i millorar 
la seva tècnica alhora que gaudeixen 
d’unes jornades de vacances en un bon 
ambient, practicant el seu esport preferit. 

El campus té una durada de quatre dies i 
compta amb un equip tècnic excepcional 
que enriquirà en gran mesura a tots els 
participants. 

Així doncs, sigueu benvinguts a la Seu 
d’Urgell i al CAMPUS DE TECNIFICACIÓ 
2018 del CHPA CADÍ 

Aprofiteu aquests dies per conèixer la 
nostra ciutat... 

Disseny: w
w

w
.form

es.biz



LLOC:  
Instal·lacions esportives municipals de la 
Seu d’Urgell (Lleida) 

CAMPUS DE TECNIFICACIÓ 
CHPA CADI 2018, 
INFORMACIÓ GENERAL 

DATES:  
Inici: Dilluns 26 de març
(9h al poliesportiu de la Seu d’Urgell) 

Finalització: Dijous 29 de març
(21h al poliesportiu de la Seu d’Urgell) 

14 cops campiona del món absolut 
Patinatge Artístic 

Subcampió del Món el 2007 i el 2009. 
Campió d’Europa el 2007 i cinquè 
classificat a nivell mundial el 2008.

TANJA ROMANO

PIERLUCA TOCCO

TÈCNICS CONVIDATS: 

PARTICIPANTS: 
Està destinat a patinadors/es de grups 
d’iniciació i categories.

ALLOTJAMENT:  
Els patinadors que pertanyin a Clubs de fora 
de la Seu, es podran quedar, si ho desitgen, 
allotjats per part del club. Si els participants 
tenen algun conegut dins del club, poden 
acordar directament aquest tema i comunicar-
ho a l’organització. Per la resta de casos, el 
club ajudarà a cada participant a trobar un 
acompanyant adient per passar aquests dies. 

SERVEI DE MENJADOR:  
El campus compta, pels participants que ho 
desitgin, amb un servei de menjador al bar 
del poliesportiu, el qual inclou el dinar amb el 
monitor que supervisa. 

PREU: 
El preu del campus és de 250€. 
Aquest preu inclou la participació en 
totes les activitats del campus i el servei 
de menjador.

INSCRIPCIÓ: 
La inscripció es farà omplint el formulari 
online que trobareu a la pàgina web del 
club: www.hoqueicadi.cat 
Ompliu-lo i ajunteu la informació 
necessaria. En un període de 3-5 dies, des 
del club, ens possarem en contacte per 
confirmar la vostra inscripció. 
Uns dies abans de l’inici de l’activitat, rebreu 
un horari/programa de les activitats que es 
duran a terme dins el campus. 
D’altra banda per a qualsevol dubte o 
consulta podeu enviar un correu electrònic a: 
patinatgeartisticchcadi@gmail.com

Les inscripcions seran acceptades per 
rigorós ordre d’arribada. L’admissió de 
places està limitada. El plaç per realitzar les 
inscripcions finalitzarà el proper 16 de març. 

PAGAMENT: 
El pagament es farà mitjançant ingrés ban-
cari al següent número de compte 

ES89 2085 9488 7703 3023 9934 

A l’hora de fer el pagament indiqueu a  
l’asumpte: 
INSCRIPCIÓ CAMPUS CADI 2018  I 
EL NOM COMPLET DEL PATINADOR 
O PATINADORA

EQUIP TÈCNIC I 
COL·LABORADORS: 
Equip tècnic CHPA CADÍ


