
                             PATINATGE ARTÍSTIC FIGUERES C.E     

                     INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 

La Junta del club us dóna la benvinguda. Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte, 

inquietud, demanda... que us pugui sorgir al llarg de la temporada.  A continuació, us 

facilitem una sèrie de dades que us poden interessar: 

BOTIGUES RELACIONADES AMB L’ESPORT I EL PATINATGE ARTÍSTIC: 

 PAM Patins -  C/ Sant Pau 49 - 17600 Figueres  - Telèfon: 972.513.678 

 VALOSPORT - C/ de la Rambla, 35 - 17600 Figueres -Telèfon: 972.503.387 

 Skatidor, c/ Pau Casals 8, 17001 Girona 972 214980 

 MARTVIC - Avgda. Girona, 41 -17800 Olot - Telèfon: 972.271.952 

 4RODES - Avd. Sant Narcís, 77 - 17005 Girona - Telèfon: 972.242.497 

ON ANAR A BUSCAR CADA COSA?: 

PAM Patins: 

- Bossa portarodes del club. 
- Bossa del club. 
- Malla del club. 

VALOSPORT: 

- Xandall del club. 

DIRECTAMENT AL CLUB: 

- Bossa porta-rodes, porta-malles, mitges de color carn/negres  i fundes de 
patins (colors variats/color carn per les competicions). 

- L’import dels articles comprats al club es cobrarà pel banc, juntament amb 

la quota mensual. 

GRUPS i QUOTES: 

El club està format diferents grups. La quota mensual està en relació al grup on patina 

cada nen/a: 

INDIVIDUAL   

GRUP/CATEGORIA HORES/SETMANA QUOTA MENSUAL 

Preliminar 3h/setmana (2 dies) 35e 

Iniciació C 
Iniciació B 

4,5h/setmana (3 dies) 
6 h/semana (3 dies) 

40e 
45e 



Iniciació A 
Certificat 
Competició 

6h/setmana (3 dies) 45e 

SOLO DANCE   

DIES SETMANA QUOTA MENSUAL           SI ES PAGA TAMBÉ QUOTA 
D’INDIVIDUAL 

1 dia a la setmana 40e                     25e 

2 dies a la setmana 50e                     35e 

XOU    

GRUP QUOTA MENSUAL            

Grup gran 30e                      

Grup petit + gran 37e                      

Grup petit 25e  

Grup promoció 25e  

 

*Disposeu dels horaris de cada grup i del calendari de les diferents proves de l’any al 
suro de l’entrada del pavelló i a la página web del club. 

 VIES DE COMUNICACIÓ AMB EL CLUB: 

-Correu electrònic: patinatge.artistic.figueres@gmail.com 

-Pàgina web: www.paf.cat 

-Mòbil: 635.713.988 

-WhatsApp de cada grup/categoria (cada membre de la junta fa d’enllaç en un dels 
grups). 

-Facebook. 

VARIS: 

Cada any el club compra  loteria de Nadal. No és obligatori vendre’n, però us 
demanem la màxima col·laboració  ja que, com a club, tots en sortim beneficiats. 
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