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PROGRAMACIÓ DELS
CURSETS DE NATACIÓ

MATERIAL NECESSARI I
NORMATIVA

Les directrius que s’ha marcat el Club per dur a terme la
organització dels cursets són:
• Possibilitat de fer el curset a les instal·lacions més properes
al seu centre (Piscines Antoni Monés al Centre Gran Via i
Piscines Carles Ibars al Centre Can Llong).
• Limitar el nombre d’alumnes per dia i hora.
• El Club farà una proposta de dia i horari a cadascun dels
centres procurant respectar els horaris d’aquelles escoles
de l’actualitat.
• Es dotarà a cada escola carnets d’acompanyant especials
per poder passar en funció del número d’alumnes.
• Els accessos a les instal·lacions pels alumnes i els seus
acompanyants es faran en grup i seran a:
- Gran Via: Carrer Alguersuari Pascual (Gran Via)
- Can Llong: Carrer Budapest (porta principal)
• Dotem dels vestidors necessaris per a cada grup per tal
d’aconseguir el major confort.

equipament necessari:

HORARIS I PREUS
horaris:
per la propera temporada us reservem el mateix dia i hora
d’aquesta. En cas de voler fer un canvi, us haureu de posar en
contacte amb nosaltres:
Telèfon
937 484 400
a una de les següents extensions:

Extensió 130 / 129
Centre Gran Via,
Extensió 308
Centre Can Llong,

E-mail
a la següent adreça
electrònica:
Núria Ruiz
nruiz@nataciosabadell.cat

preus:
Els preus per cursetista per a la nova temporada seran:
CICLE INFANTIL
Temporada

Torn matí

Torn migdia

Torn tarda

D’octubre a maig

119,10 €

113,10 €

126,10 €

D’octubre a juny

134,00 €

127,80 €

143,30 €

Temporada

Torn matí

Torn migdia

Torn tarda

D’octubre a maig

91,20 €

89,50 €

96,90 €

D’octubre a juny

101,20 €

99,60 €

108,80 €

CICLE PRIMÀRIA

• Banyador
• Tovallola o barnús
• Xancles

observacions i normes:
• El banyador ha de ser slip pels nens i banyador de natació
per les nenes.
• Es recomana marcar la roba i les xancles de piscina amb el
nom de l’escola i del nen.
• És obligatori fer ús del casquet de bany (el club en facilitarà
un per cada alumne/a) i utilitzar sabatilles.
• No es pot córrer pel voltant de la piscina.
• No és permès de banyar-se abans de començar el curset.
• No és permès fer fotos o filmar als alumnes tret de l’últim
dia de curset o amb permís del club i amb l’aprovació de
la resta de pares.
• Excepte prescripció mèdica no es pot portar neoprè ni
mitjonets.

ALTRES ASPECTES D’INTERÈS
• Es podrà fer el pagament fraccionat.
• Per garantir un bon funcionament dels cursets els
acompanyants hauran de situar-se en el lloc reservat per
a ells i quedarà totalment prohibit fer suggeriments als
monitors i acostar-se a la vora de la piscina mentre duri el
curset.
• Si teniu problemes per contractar serveis d’ autocar,
nosaltres podem oferir-vos aquest servei a un preu
interessant, poseu-vos en contacte amb els e-mails o
telèfon facilitats anteriorment.
• Servei de monitoratge, per acompanyar als alumnes de
l’escola a les instal·lacions del Club i ajudar-los a canviar-se
en els vestuaris. Consultar les diferents opcions.
• Els llistats dels cursetistes i fulls de dades de l’escola ens
els feu arribar via e-mail en l’arxiu que us farem arribar
abans del divendres 21 de setembre del 2018. I la setmana
següent farem una reunió per tal de concretar la logística
dels cursets.
• Un cop formalitzat el contracte, no s’abonarà cap baixa i,
en cas d’afegir més alumnes, s’haurà d’abonar el import
total del curs.
• Tots els usuaris disposen d’una assegurança mèdica.

