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Esport i diversió
per a petits i joves

Inscripcions Nivells

> Online a partir del 17 de maig del 2021.
> Caldrà portar el DNI de l’infant o el Llibre de Família on

surti ell/ella.

MEDUSA TORTUGA PEIXET, DOFÍ, CAVALLET, POP, COCODRIL,
BALENA, TAURÓ I ORCA

Nivell           
Edat de 6 a 18

mesos
de 19 mesos

a 3 anys *

*Caldrà fer prova de nivell per saber a quin grup pertany cada infant.

Setmanes Comportament

Normativa

> L’entrada s’efectua 15 minuts abans de l’hora de l’inici del curset.
> Els acompanyants no podran accedir a cap àrea esportiva, ni als vestidors ni tampoc a la graderia.
> Les mainaderes s’encarreguen de recollir, canviar i lliurar els nens, excepte als cursets del matí.
> Es prega la màxima puntualitat pel correcte desenvolupament de les activitats.
> És obligatori respectar el horaris establerts.
> Cal que els alumnes portin tota la roba de vestir marcada, líquid pels nusos dels cabells, una pinta i una ampolla de gel petita.
> Cal dur xancletes (encara que es portin peücs de goma), vestit de bany, casquet de bany, tovallola o barnús i mascareta. 

> Del 28 de juny al 4 de juliol.
> Del 5 de juliol a l’11 de juliol.
> Del 12 de juliol al 18 de juliol.
> Del 19 de juliol al 25 de juliol.
> Del 26 de juliol a l’1 d’agost.

Pel que fa al comportament dels alumnes, en qualsevol cas 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 al recinte de les piscines. 
Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material, en fer-ne un
mal ús, comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de cursetista. 
La direcció no es responsabilitzarà dels objectes perduts o oblidats a la instal·lació.

Inici Fi DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

10.30 11.15      
11.15 12.00           
17.15 18.00      
18.00 18.45                

Cursets intensius de dilluns a divendres Dissabtes

PREU CURSETS
DISSABTES

PEIXET I DOFÍ 34,50 €/mes

CAVALLET, POP, COCODRIL,   30,85 €/mesPREUS DE DLL. A DIV. (TOTS ELS NIVELLS) 31,30 €/setmana

Inici DISSABTE

09.30

10.15

11.00

11.45


