WORKSHOPS DE SURF E SKATE - NATAL 2021
Semanas: [20 a 23] + [27 a 30] Dezembro I Meio-dia [9h30 às 12h30]

Mais informações I Ficha de inscrição
Os Workshops aqui propostos têm como objetivo o ensino do Surf e do Skate, nos níveis de iniciação e intermédio. Os seus
conteúdos são aulas de Surf e Skate, práticas e intensivas, orientadas para obter uma melhoria significativa no desempenho
nestas duas modalidades desportivas. Atenderemos naturalmente aos diferentes escalões etários, procurando ir de encontro
às diferentes espectativas dos alunos, os mais novos habitualmente com um espírito mais de recreação e os mais velhos, mais
de competição.
São programas de 4 meios-dias para utilizar nas semanas previstas, durante as manhãs. Para cada meio-dia está previsto uma
aula de Surf e uma de Skate. Se tal não for possível, optaremos por uma aula teórica com projeção dos filmes captados durante
as aulas e / ou filmes cujos conteúdos visem o ensino destas modalidades.
Nota: Para a realização destes programas, será necessário haver pelo menos 4 alunos inscritos no período escolhido.
...
Local
Instalações da Escola Surfaventura, praia de Matosinhos (Surf) e Praça Guilherme Pinto (Skate).
...
Os preços apresentados incluem:
Professores, seguros, todo o material necessário para as atividades e acesso às instalações da Escola Surfaventura, com
espaço para troca, guarda roupa e wc.
Licenças: A Escola Surfaventura, dispõe de todas as licenças e alvarás necessários para desenvolver a sua atividade.
...
O que o aluno deve trazer
Para as aulas de Surf: Água e suplemento alimentar, toalha, chinelos e fato de banho, (no caso dos rapazes, é melhor este ser
de natação, por ser mais confortável para usar dentro do fato de Surf).
Para as aulas de Skate: sapatilhas e roupa desportiva, como jeans, t-shirt, sweat, polar e casaco (ou blusão) desportivo.
..............................................................................................................................................................................
Preço / aluno: Pack 4 ½ dias: €85,00
Descontos (não acumuláveis):
10 % para membros da mesma família
10% para a 2ª semana, caso o aluno frequente também a 1ª semana.
...............................................................................................................................................................................
Inscrições
Nome do aluno:

_ Contacto (tlm):

_

Data de Nascimento _____/_____/_____
Nome do Enc. de Educ.:

_

Contacto (tlm):

_

Email: _
Autorizo a publicação de imagens (fotos ou vídeo) das atividades em que figure o participante aqui inscrito,
para fins de divulgação. Sim_ _ Não
Ass:
_
...............................................................................................................................................................................
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Surfaventura
Av. General Norton de Matos, 378. Passeio Marginal da praia de Matosinhos. Armazéns Sul. Escola A. 4450-208 Matosinhos
T: (+351) 22 937 22 37 / 96 778 63 33 / 96 315 64 41 / E. surfaventura@gmail.com / S. www.surfaventura.com

