Benvolgudes famílies,
Primerament, ègora OLIMPICS vol agrair la confiança un any més en continuar formant part de
la gran família de cursetistes del centre.
A continuació volem detallar-vos quines mesures de seguretat aplicarem aquesta temporada
als cursets de natació, degut a la situació d’excepcionalitat actual:
1. L’accés del cursetista a la instal·lació serà com a màxim 15 minuts abans de començar
l’activitat.
2. Si s’arriba abans de l’hora d’entrada, caldrà esperar fora de la instal·lació.
3. En tot moment s’han d’evitar aglomeracions, contacte entre grups i afavorir l’accés
esglaonat.
4. S’establirà un ordre d’entrada, de sortida i de circulació a seguir per tal de garantir que
no hi hagi contacte entre diferents grups.
5. A l’hora de la sortida, les famílies hauran d’esperar fora de la instal·lació fins veure
arribar al grup de cursetistes.
6. Només un pare/mare/tutor del grup de cursetistes de Petits (2019-2017), podrà
acompanyar al seu fill/a fins al vestuari i ajudar-lo a canviar-se. Un cop canviat, el
pare/mare/tutor haurà de sortir, no podrà accedir a la piscina.
7. Als cursetistes dels grups d’Infantil (2016-2012), que sigui el seu primer any de curset,
podran accedir amb un familiar per conèixer el camí el primer dia.
8. Els demés grups de cursetistes, accediran sols fins als vestidors.
9. Totes les persones usuàries de més de 6 anys estan obligades a fer ús de la mascareta
pels espais comuns i durant els trànsits entre el mateixos en tot moment. Durant
l’estona de canvi dins dels vestidors també serà obligatori l’ús de la mateixa, i es traurà
un cop dins del recinte de la piscina, quan guardin les seves pertinències.
10. Respectar en tot moment les consignes donades pels responsables de la instal·lació.
11. Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat per aquelles persones no
integrades dins d’un grup estable.
12. Hi haurà un espai dins del recinte de la piscina per guardar les bosses i alliberar l’espai
de l’interior del vestidor, i així, afavorir la convivència amb els demés grups. No es
podrà deixar cap peça de roba ni calçat mentre el nen/a estigui fent el curs de natació.

Com sempre, adjuntem la normativa i la informació a destacar respecte als cursets de natació:
-

-

-

Els cursos de natació s’iniciaran el 27 de setembre del 2022 i seguiran el calendari
escolar.
El curs de natació dura tot el curs escolar (tres trimestres), tot i que el pagament es
realitzarà trimestralment al Gener i Abril 2023. En cas que vulguin causar baixa del curs
ho hauran de comunicar a la Recepció abans del 20 de desembre 2022 (si és pel 2n
trimestre) o abans del 20 de març 2023 (si és pel 3r trimestre).
Per raons organitzatives i previ avís, els grups que no arribin al mínim de cursetistes
poden ser anul·lats. En aquests casos puntuals i excepcionals, ègora Olímpics realitzarà
la devolució íntegra del curs o proposarà un grup alternatiu.
Quan durant el curs hi hagi una modificació de l’estat d’abonat / no abonat del
cursetista, es realitzarà la conseqüent regularització del preu.

-

-

-

Tots els cursetistes disposaran d’una targeta d’accés a la instal·lació. L’ús d’aquesta
targeta és obligatori, personal i intransferible. La seva pèrdua o deteriorament
implicarà fer un duplicat amb un cost de 3,50€.
És obligatori l’ús de banyador, xancletes, casquet de bany i tovallola o barnús.
Recomanem que hi poseu el nom i cognom del nen/a.
A la recepció del centre disposem d’un servei d’objectes perduts, tot i així, la
instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats.
Per motius tècnics i organitzatius, ègora Olímpics podrà fer els canvis de grups que es
considerin necessaris per tal d’homogeneïtzar i afavorir l’aprenentatge dels nostres
cursetistes, prèvia comunicació i informació als interessats.
Els cursetistes no abonats a ègora Olímpics, no poder fer ús de cap servei destinat als
abonats, ni podran banyar-se a la piscina fora del seu horari de classe.
Per seguretat, tot cursetista que tingui alguna malaltia contagiosa (grip, fongs,
ferides...) haurà d’informar al monitor/a.
L’incompliment de la normativa, pot ser causa de baixa del cursetista.
No s’efectuaran devolucions 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/des.
Els nens/es entre els 3-5 anys podran accedir acompanyats d’una persona adulta
(només es permet l’entrada d’un acompanyant per nen/a).

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 de la classe,
pel que hauran d’esperar dins del vestidor a que el nen/a sigui recollit pel seu monitor/a.
Per tal de no incidir en l’evolució de l’activitat i per la convivència amb la resta d’usuaris de la
piscina, no es permet als acompanyants accedir al recinte de la piscina abans, durant o
després de l’activitat.
Les famílies que vulguin quedar-se a la instal·lació durant el curs de piscina, hauran d’esperar
a l’espai social habilitat a la zona de la recepció. En cap cas, podran esperar al vestuari o
zones comuns del gimnàs.

