
NATACIÓ DE NADONS I INFANTIL  
(Actualitzada a 1/3/18) 

Període de realització  

1R PERÍODE 

- Inici: setmana del 17 al 23 de setembre 

- Final: setmana del 28 de gener al 3 de febrer (lliurament de 

diplomes i demostració pels pares) 

2N PERÍODE 

- Inici: setmana del 4 al 10 de febrer 

- Final: setmana  del 10 al 16 de juny (lliurament de diplomes i 

demostració pels pares) 

La darrera setmana es realitza el lliurament de diplomes i demostració 
pels pares, on es podrà accedir al recinte de la piscina i enregistrar 
imatges de l’activitat. 
  
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 
- 4 setembre canvis de grup i inscrits al curs 2017-18 que no hagin 

realitzat la inscripció Fidelitat i germans nous de nens ja inscrits 
- 12 de setembre Noves Inscripcions 
- 8 de gener canvis de grup i inscrits al curs 2017-18 que no hagin 

realitzat la Renovació i germans nous de nens ja inscrits 
- 15 de gener Noves Inscripcions 

Normativa
 



Inscripció Fidelitat (entre cursos acadèmics) 

Es realitza el darrer mes del 2n període (maig/juny) per reservar plaça pel proper curs. Abans de 

dissenyar la programació del proper curs, us donem la possibilitat de reservar una plaça a 

aquells que heu compartit aquest any amb nosaltres.  

Què és i qui ho pot fer? 

És una reserva potencial al mateix curset per l’any vinent, per 1 ó 2 períodes (setembre-gener i 

febrer-juny) i el poden fer els clients que estiguin inscrits durant el període de fidelització a una 

activitat quadrimestral o a qualsevol activitat dirigida durant els darrers 4 mesos. 

Normativa Específica 

-Es podrà fer la fidelitat mitjançant el pagament de 30 € per període en metàl·lic o targeta, 

quantitat que serà descomptada del preu del curs. 

-Aquesta quantitat es considera el preu de reservar una plaça i, per tant, en cap cas serà 

retornada, excepte per causes atribuïbles al Club. 

-Els germans dels nens que realitzin la inscripció fidelitat pel següent curs, gaudiran d’un segon 

nivell de preferència (a partir del 4 de setembre) i podran inscriure’s abans de les noves 

inscripcions. 

-Publicats els preus i horaris del curs 2018-19 (setembre) els interessats podran fer canvis d’horari. 

En cas de no haver-hi places, els interessats només es podran apuntar a dues llistes d’espera (a 

partir del 4 de setembre). 

-Per raons d’organització, es podran modificar ràtios monitor-alumne, franges d’edat i horaris. 

Aquests canvis o novetats en el programa d’activitats, NO es comunicaran de forma individual o 

via telefònica. Aquesta informació s’entendrà comunicada una vegada siguin publicats al lloc 

web. 

 -Les Inscripcions per a germans i nous inscrits es formalitzaran mitjançant el pagament de 30 € 

en efectiu o targeta, quantitat que serà descomptada del preu del curs i que en cap cas serà 

retornada.  

- La inscripció fidelitat permetrà accedir al preu bonificat amb 10% descompte en entrades 

puntuals de bany  lliure durant els mesos de juny, juliol i setembre. 

  Inscripció Renovació (entre el 1r i 2n semestre d’un mateix curs) 

Es realitza el penúltim mes del primer període (desembre) per reservar la plaça pel 2n període, 

en cas de no haver fet la inscripció pels 2 períodes a l’inici de curs o a la inscripció Fidelitat 

Què és? Qui ho pot fer? 
És la reserva de plaça  pel  2n període del mateix curset que s’està realitzant  mitjançant la 

signatura del full de reserva de plaça. 

Ho poden fer els cursetistes que estiguin inscrits durant el període de renovació (desembre) als 

cursets de nadons i natació infantil.  



Normativa Específica 

-No es considerarà formalitzada fins la signatura del full de reserva de plaça de forma presencial 

i mitjançant el pagament de 30 € en metàl·lic o targeta. 

-Els germans dels inscrits que acreditin la seva condició amb el llibre de família es podran 

apuntar a partir del dia 8 de gener sempre i quan restin places lliures. 

-Els ja renovats podran fer canvis d’horari a partir del dia 8/01/19. 

-En cas de no haver-hi places, els interessats només es podran apuntar a dues llistes d’espera. 

-Per tota la resta s’aplicarà la normativa publicada al fulletó informatiu del Club i a 

www.clubineflleida.com 

-S’obriran places limitades per donar cabuda als nadons que, per recomanació tècnica, han de 

passar a “infantil 3 anys”. Aquestes places s’assignaran per ordre d’inscripció fins a omplir els 

grups. 

Aspectes Generals d’Interès 

- Les inscripcions es formalitzaran mitjançant el pagament de 30€ 
en efectiu o targeta per cadascun dels 2 períodes als que es 
poden apuntar, quantitat que serà descomptada del preu del 
curs i que, en cap cas serà retornada 

- 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 13 a 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) 
- Per tota la resta s’aplicarà la normativa publicada al fulletó 

informatiu del Club i a www.clubineflleida.com 

http://www.clubineflleida.com
http://www.clubineflleida.com

