
CURSETS DE NATACIÓ

INTENSIUS
JULIOL

Inscripcions a partir del 20 de maig
*Cal portar fotocòpia del DNI del nen/a o llibre de família on surti ell/a

SETMANES

/ Del 24 al 30 de juny
/ De l’1 al 7 de juliol
/ Del 8 al 14 de juliol
/ Del 15 al 21 de juliol
/ Del 22 al 28 de juliol
/ Del 29 al 4 d’agost

INTENSIUS MATINS DIES NIVELL

10:30 h - 11:15 h

11:15 h - 12:00 h

Dl. a dv.

Dl. a dv.

INTENSIUS TARDES DIES NIVELL

17:15 h - 18:00 h

18:00 h - 18:45 h

Dl. a dv.

Dl. a dv.

DISSABTES HORARI SEGONS NIVELL

PREUS

Preu / setmana (tots els nivells):  
Preus cursets dissabtes:
Peixet, dofí:   
Cavallet, pop, cocodril:    

30,70¤

33,85¤
30,25¤

09:30 h   10:15 h   11:00 h     11:45 h



JORNADES DE PORTES OBERTES
Només es podrà accedir a veure les classes els divendres de cada 
setmana.

NORMATIVA
/ L’entrada a les activitats s’ha de realitzar 15 minuts abans de 
l’hora d’inici.

/ Els acompanyants no podran accedir a cap àrea esportiva, ni als 
vestidors ni a la graderia (excepte a les jornades de portes obertes).

/ Els mainaders/es s’encarreguen de recollir, canviar i lliurar els 
infants, excepte als cursets del matí.

/ Es prega la màxima puntualitat per al correcte desenvolupament 
de les activitats.

/ Cal respectar els horaris establerts.

/ Cal que els alumnes portin tota la roba de vestir marcada.

/ Cal dur xancletes (encara que es portin peücs de goma), vestit de 
bany, casquet de bany i tovallola o barnús.

COMPORTAMENT
/ Pel que fa al comportament dels alumnes, es tindrà en compte la 
normativa de règim intern del centre, així com el Decret de Piscines 
de la Generalitat que regula aspectes sanitaris, higiènics i de 
seguretat del recinte.

/ Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material, 
en fer-ne un mal ús, comportaran la seva reposició i pot suposar la 
pèrdua del dret de cursetista. 

/ La direcció no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats 
a la instal·lació.
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