Cursos
intensius
natació
estiu 2022
Per a petits, infantils, joves i adults

Cursos intensius natació estiu 2022

del 27 de juny al 22 de juliol

PETITS (2018-2016)
DIES

HORARI

NIVELL

17h a 17.45h

Iniciació

Dll i Dc
Dm i Dj
de Dll a Dj

ABONATS

NO ABONATS

54,33 €

67,91 €

98,80 €

123,50 €

INFANTILS (2015-2011)
DIES

HORARI

NIVELL

ABONATS

NO ABONATS

17.45h a 18.30h

Iniciació /
Perfeccionament

35,94 €

59,90 €

65,33 €

108,89 €

ABONATS

NO ABONATS

35,94 €

59,90 €

65,33 €

108,89 €

ABONATS

NO ABONATS

42,37 €

70,62 €

Dll i Dc
Dm i Dj
de Dll a Dj

JOVES (2010-2006)
DIES

HORARI

NIVELL

18.30h a 19.15h

Perfeccionament

Dll i Dc
Dm i Dj
de Dll a Dj

ADULTS (+16 anys)
DIES
Dll i Dc
Dm i Dj

HORARI
19.15h a 20h

NIVELL
Perfeccionament
Iniciació

INSCRIPCIONS
Inscripcions obertes a partir del 2 de maig de 2022.
MATRÍCULA I CARNET D’ACCÉS
Matrícula* 23,27€
*Gratuïta per a abonats, cursetistes del 3r trimestre, inscrits a Campus Olimpia 2022.
Dipòsit de 6€ del carnet d’accés a la instal·lació.
PAGAMENT
En efectiu o targeta en el moment de la inscripció. No es retornaran els diners de les places ja confirmades.
ACCÉS ALS VESTIDORS
Els cursetistes disposen de vestidors d’ús exclusiu i per tant no es podran fer servir els vestidors d’abonats/ades.
Els nens/es menors de 7 anys podran accedir acompanyats d’una persona adulta (només es permet l’entrada d’un acompanyant per nen/a).
Els nens/es de 7 anys o més hauran d’entrar sense acompanyants per tal de facilitar la seva autonomia i
potenciar les relacions socials amb els seus companys d’activitat.
El no compliment de la normativa de vestidors i/o aquestes indicacions podrà suposar la baixa del curset
de natació.
ACCÉS A LA PISCINA
Seran els tècnics responsables del grup qui recolliran als nens/es al vestidor i els retornaran un cop finalitzi la
sessió. No estarà permès l’accés a la piscina abans de l’hora d’inici del curs, pel que hauran d’esperar dins
del vestidor a que el nen/a sigui recollit pel seu monitor/a.
*La direcció es reserva el dret de modificar o anul·lar aquests grups si no hi ha un mínim d’inscrits.
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