Estimados Sócios,
A época 2017/18 está aí, com as Renovações, novas Inscrições e Testes de acesso às Classes.
Informações necessárias:
INSCRIÇÕES:
- Renovações sem mudança de Classe e renovações com mudança de Classe, na mesma área A partir de 12 de julho.
- Novas Inscrições - A partir de 17 de julho.
TESTES de acesso a Classes de GINÁSTICA – Época 2017-2018
O GCP pretende evoluir constantemente e prestar ainda melhores condições para a prática
desportiva dos seus sócios e praticantes.
Neste sentido, para novas inscrições na Ginástica iremos introduzir Testes de acesso,
procurando encaminhar as crianças e jovens, de uma forma mais coerente e correta, para as
disciplinas/áreas/classes que mais se lhes adequam.
Quem pode fazer estes Testes:
- Todos os alunos inscritos no GCP na época 2016-17 e que pretendam praticar ginástica
noutra disciplina/classe;
- Todos os novos alunos que se pretendam inscrever pela 1ª vez no GCP em classes de acesso
condicionado (AC).
Inscrição:
- É necessário fazer uma inscrição prévia, por correio eletrónico para:
josecarlosmanacas@gcp.pt com as seguintes informações:
. Nome; Data de nascimento
. Prática anterior (GCP ou noutro Clube, disciplina que pratica ou praticou; Federado
FGP: sim ou não)
. Contactos (correio eletrónico e telefone)
. Observações que considerem pertinentes.
Datas:
- 12 e 13 de julho; 18, 19 e 20 de julho; 24 e 26 de julho
- 4, 5, 6, 7 e 8 de setembro
- Setembro: Outras datas a informar.
Horários:
17H00 às 18H00 - nascidos em 2011 e 2010 (7 e 8 anos, em 2018)
18H00 às 19H00 - nascidos em 2009 e 2008 (9 e 10 anos, em 2018)
19H00 às 20H00 – nascidos em 2007 e antes (> 11 anos, em 2018)
Local:
- Ginásio 52
Equipamento:
- Calções e t’shirt ou maiô, sapatilhas de ginástica (caso possua).

