PRESENTACIÓ TEMPORADA 2016-2017

CATVIC TENNIS 2016/2017

Benvolguts pares i mares,

Ens plau adreçar-nos a vostès des del Club Patí Vic, per fer-los saber que estem creant i posant en marxa el nou
CATVIC, primer Centre d’Alta Tecnificació de Vic. Es tracte de un projecte que té como a base el compromís
educatiu, esportiu i formatiu, i neix amb la voluntat de satisfer la massa social del club (treballadors, socis, amics
del club, institucions afins, mitjans de comunicació i ONG) i de continuar fent del club un referent en l’àmbit de
l’esport nacional i internacional.
En aquest sentit, doncs els objectius principals del CATVIC són:




Contribuir al benestar i salut de les persones que formen la massa social del Club Patí Vic.

Ser el club social i esportiu líder del sector, i ser una referencia pel que fa a la qualitat, servei, la
seguretat i el respecte pel medi ambient.
Contribuir a la creació de líders en l’àmbit laboral i esportiu mitjançant el desenvolupament
d’habilitats i competències personals i professionals.

EQUIP TÈCNIC

Per aquest motiu, s’ha creat una organització tècnica molt professional conjuntament amb el CATVICPÀDEL, per
poder treballar alineats amb les dos disciplines i que això permeti evolucionar i participar en tornejos i campionats,
per anar adquirint aquestes competències i habilitats, i on hi haurà un Director Tècnic (Adam Falgueras) per
coordinar els CATVIC TENNIS i el CATVIC PÀDEL, hi on es treballarà, la tecnificació, la preparació física i nutrició,
amb els millors entrenadors: Xavier García, Gerard Morales i Oscar Moratalla.

EQUIPACIÓ
El CATVIC, a part d’un projecte es una imatge, i per aquest motiu es necessari evolucionar la seva imatge, que
permeti donar a conèixer, no només el CATVIC, sinó aquells partners o amics del club que ens acompanyen en
aquest projecte. Tenim el plaer de presentar-vos la nova equipació. També hi haurà la possibilitat d’adquirir altres
productes relacionats amb el CATVIC (aquí us mostrem alguns exemples…)
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