CURS INTENSIU NATACIÓ INFANTIL
Estiu 2018

DOSSIER INFORMATIU CURSET INTENSIU DE NATACIÓ d’ESTIU
MATERIAL:


Sabatilles de bany, tovallola i banyador.



Recomanable ulleres de natació.



Casquet de bany, a la piscina coberta és obligatori.



Crema protectora del sol en sortir de casa i just abans del bany (mínim factor 30).



Si voleu protegir més encara els vostres infants del sol, podeu fer ús de samarretes banyadores.

NORMATIVA

(*)



Els cursets es realitzaran sempre a la piscina gran, puntualment, per inclemències del temps i sempre
que sigui possible, el grup dels més petits podria fer ús de la piscina coberta. En tot cas, si el bany
queda desaconsellat i no es possible fer-la servir es durien a terme activitats alternatives fora de
l’aigua.



Els familiars acompanyants que no són socis poden quedar-se dins el recinte exterior del Club, zona
de terrassa - cafeteria, però no podran fer-ne ús de les instal·lacions (Sala Fitness, Piscina, SPA,
dutxes...). Es podran utilitzar de manera puntual els vestuaris de l’àrea esportiva del Club.



Els familiars NO poden estar presents mentre es realitza l’activitat a fi i efecte de garantir el millor
servei als seus fills i filles, i facilitar el treball dels monitors i monitores. S’habilitarà un punt de
recepció i recollida de tots els nens i nenes que realitzin el curs, a partir del punt de recollida els
monitors i monitores es faran càrrec dels infants.



NO es deixarà sortir cap alumne sol, sense una autorització firmada pels Pares o informant en tot
moment als monitors per escrit de la persona responsable de la recollida del nen/a



El Club Nàutic El Masnou NO es fa responsable de cap objecte de valor que els alumnes portin al curs.

Tots els nens i nenes estan sota una assegurança esportiva.
Preguem que en el cas que el seu fill/a tingui al·lèrgies o dades mèdiques d’interès, ens ho facin saber
amb la major antelació possible.
En cas d’accident s’avisarà al familiar tot indicant-li els possibles passos a seguir. En cas d’accident
greu, primer actuarem avisant al mateix temps.

SESSIÓ INFORMATIVA: DIJOUS 1 DE JUNY A LES 18 HORES A LA SEU SOCIAL DEL CLUB

