
HORARIS: Dilluns Dimarts Dimecres Dijous

9-10:30h

10:30-12h

17:30-19h Trial Trial

19-20:30h BTT

PREUS MENSUALS * BONO ANUAL : paga 10 mesos i tens un gratuït
1 dia/semana 2 dies/ sem. 3 dies/sem. 4 dies /sem. * Classe solta 15€    *Classe cada 15 dies 24€    * Triatló mínim dos dies (55€)

1 soci 35 55 73 90 * Es fan plans d'entrenament personalitzats
unitat familiar 2 55 90 125 150 * No es poden canviar els dies d'entrenament durant una mensualitat
unitat familiar 3 75 135 190 245 No es recuperen classes per inclemencies metereològiques o asumptes personals
unitat familiar 4 100 185 260 320
unitat familiar 5 120 220 315 400

* Es fan festes aniversari al Bikepark         * Info casal estiu/nadal a la web

* Es realitzen ajudes en BEQUES amb reducció de preus, dies gratuïts, donació 
de roba i suport econòmic, mitjançant barem de mèrits anual

* Classes particulars i rutes guiades amb Àngel Batlle 50€ / dos hores.                         
Amb altres monitors consultar preu. 

* Els socis que també pertanyin al Bikepark Torredembarra tindran un 50% 
de descompte a la quota de soci

* Socis teniu accès gratuït al Bikepark els 365 dies de l'any,                                                   
els no socis entrada de 1 dia 5€

* A les classes es realitzen grups de nivell segons l'usuari                                  

Sessións de 1h 30 minuts

Telf.: 650604089
 Bikeparkcambrils@gmail.com

 BTT

BTT

Divendres Dissabte

Trial

BTT



*MATRICULA:
Treballem amb any natural de Gener a Desembre  Et pots apuntar a l'escola qualsevol mes
Obsequi: Bossa, enganxina, samarreta + un obsequi nou cada any

Gener a Desembre una quota anual de 40€ 
Maig a Desembre una quota anual de 32€ 
Setembre a Desembre una quota anual de 20€ 

PAKCS amb descompte: Al gener o el mes de matriculació es paga la Quota anual + llicència + el mes en curs.
PACK Compra d'equipació Trial al realitzar l'alta anual (samarreta i pantaló) 35€     * Aquesta equipació també serveix per Trail Running i BMX-DIRT JUMP
PACK Compra d'equipació Trial al realitzar l'alta anual (samarreta i pantaló) + sudadera, gorra i xandall 195€ 
PACK Compra d'equipació BTT al realitzar l'alta anual (mallot i culot) infantil 38€, Adult amb mallot Eco 56€, Adult amb mallot PRO 67€ 
PACK " """ """ mallot i culot infantil + sudadera, gorra 68€, Adult amb mallot Eco + sudadera, xandall, gorra 125€, Adult amb mallot PRO 135€ 
PACK Compra d'equipació BTT al realitzar l'alta anual Adult amb mallot Eco + armilla, mallot i culot llarg 181€, Adult amb mallot PRO 192€ 

 

PREUS EQUIPACIONS
PREUS UNITARIS per socis *ESTAN PER SOTA DE PREU DE COST!! PREUS per NO socis
Samarreta Trial / Trail running 20 € 27 €
Pantaló Trial/Trail Running + butxaca 18 € 22 €
Mallot/culot infantil  25€/peça 30€/peça
Mallot adult ECO  25 € 30 €
Mallot Adult PRO 39 € 49 €
Culot PRO 40 € 50 €
Armilla paravent 37 € 42 €
Mallot llarg 37 € 42 €
Culot llarg 65 € 75 €
Polo oficial 20 € 28 €
Xandall complet 45 € 50 €
Gorra 9 € 12 €
Sudadera 25 € 35 €
Dos peces triatló 49 € 60 €
Mallot triatló 80 € 100 €
* També disposem de guants, cascs, proteccions, als millors preus amb descomptes pels socis, Suplement esportiu Rendiment Race

Llicència Federativa - ASSEGURANÇA, * veure preu actual a Federació de ciclisme / triatló / 
excursionisme segons edat als seus webs:    http://www.triatlo.org/llicencies/llicencies   
https://www.ciclisme.cat/contingut/llicencies-assegurances                                       
https://www.feec.cat/fem-muntanya/federat/ 


