Normativa
NATACIÓ DE NADONS I INFANTIL

Període de realització
1R PERÍODE
-

Inici: setmana del 18 al 24 de setembre

-

Final: setmana del 29 de gener al 4 de febrer

2N PERÍODE
-

Inici: setmana del 5 a l’11 de febrer

-

Final: setmana de l’11 al 17 de juny

Durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa NO hi
hauran classes. Els cursetistes podran accedir al bany lliure als mateixos
dies i horaris del seu curset habitual.
Períodes d’inscripció
- 5 Setembre canvis de grup i inscrits al curs 2016-17 que no hagin
realitzat la inscripció Fidelitat i germans nous de nens ja inscrits
- 12 de setembre Noves Inscripcions
-

9 de gener canvis de grup i inscrits al curs 2017-18 que no hagin
realitzat la Renovació i germans nous de nens ja inscrits
16 de gener Noves Inscripcions

Inscripció Fidelitat (entre cursos acadèmics) i Renovació (entre el 1r i 2n
semestre d’un mateix curs):al final de cada període de cursets hi haurà un
període d’aproximadament un més per a que els inscrits renovin la seva
plaça pel proper període de cursets de natació

Aspectes de Interès
-

-

-

-

Al moment de la inscripció poden simultaniejar-se 3 inscripcions
per persona.
La inscripció simultània del 3r germà a un curs per a nens donarà
dret al 25% de descompte a la quota de menor preu.
En cas de baixa durant les primeres 6 setmanes d’activitat, es
retornarà la meitat del preu del curs. Una vegada superat aquest
període de temps, no es retornaran els diners.
En cas d’inscripció amb el curset iniciat s’aplicaran les següents
proporcions de preu: De la setmana 1a a la 6a, 100% del preu; de
la 7a la 12a el 60% i a partir de la 13a el 33%.
Per accedir al recinte de la piscina els nadons i infantils disposaran
d’una targeta pel control d’accessos, de la qual es pagarà una
fiança.
La fiança es retornarà quan es retorni la targeta en bon estat
Inscrits a qualsevol activitat dirigida.
10% de descompte a les entrades puntuals (oferta subjecta a
reserva prèvia i existència de places)

