ESCOLA D’ESCACS
PENYA D’ESCACS Del
CASINO PRADO SUBURENSE
penyaescacscp.com

CURS 2019 / 2020
Per a nens i nenes a partir de 7 anys

“Els Escacs permeten potenciar la memòria,
la concentració, la creativitat i la imaginació”

DIRECTOR: Antoni Ferret
SOTS-DIRECTOR : Paco Moruno
PROFESSORS : Antoni Ferret, Enric Catalán, Paco Moruno, Peiyú
Zheng i Matthieu Boers
DIES I HORES DE CLASSE
Hores \ Dies

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Divendres

Dissabte

Nivell 1 i 2
Nivell "0"
Nivell 1 i 2
Nivell 1 i 2
(nens i pares)
(nens i pares)
(nens)
(nens)
(nens)
Torneig amistós
Torneig amistós Torneig amistós
18,15h - 18,45h
(nens)
(nens)
(nens)
Nivell Avançat
Torneig
19h - 20,30h
(adults)
(adults)
17h - 18,15h

Nivell "0"

CLASSES ESPECIALS AVANÇADES (nens)
(1) Amb el Mestre Català Enric Catalán (màx. 8 places) (2 alumnes/classe)(ELO mínim 1400)

Divendres ó Dissabte : 17h-18h ó 18h-19h
(2) Amb el Mestre Internacional Marcelo Panelo (4 alumnes/classe) (ELO mínim 1500)

(dia i hora pendent de definir)

Inici : 24 de setembre de 2019 (fins a juny 2020)
DIES : Pel nivell “1” i “2” cal triar un dia entre dimarts, divendres o dissabte
Lloc

: Casino Prado : Sala d´escacs (2on pis)

Preus * : - Nivells “0”, “1”, “2” i adults
: 60€ per trimestre
- Classe Especial Avançada (1) : 80€ per trimestre
- Classe Especial Avançada (2) : 120€ per trimestre
El preu inclou :
- Polo de màniga curta del club
- Quota fitxa de la Federació Catalana d’Escacs
- Llibre d’escacs (adient a cada nivell)
- Participació gratuïta als campionats infantil de Nadal i fi de curs (juny) i a
l’Open Internacional d’Escacs “Vila de Sitges” (mes de juliol)
(*) Cal afegir la quota juvenil del Casino Prado (pagament únic)

També facilitarem i recolzarem la participació en els següents campionats :
- Campionat de Catalunya d’Edats per equips (octubre)
- Campionat de Catalunya d’Edats d’Escacs Actius (desembre)
- Campionat de Catalunya d’Edats Individual (fase prèvia) (gener- març)
- Campionat de Catalunya d’Edats Individual (fase final) (abril)
- Campionat Comarcal (febrer- març)
- Torneig Sub-12 “Calculín” (maig – juny)

SÍ, desitjo inscriure al meu fill / filla:
Nom :
Data Naixement :
Domicili :
Telèfon :
E-mail :
Escola :
Nivell actual :
nivell “0” : No sap ni moure les peces
nivell “1” : Sap jugar però te poca experiència i no ha jugat competicions oficials
nivell “2” : Te experiència i ha participat en competicions oficials

Nom i signatura del pare / mare

Lliureu a les oficines del Prado o contacteu amb l’Antoni Ferret
(aferretsoler@gmail.com / tel 93 894 25 03)

Organitzat per la
Penya d’Escacs del Casino Prado
per a més informació : www.penyaescacscp.com

