CURS INTENSIU NATACIÓ INFANTIL

Estiu 2021

DOSSIER INFORMATIU CURS DE NATACIÓ d’ESTIU
INSCRIPCIONS:
Del 3 de maig al 15 de juny
• Data límit socis: 10 de juny a les 18h
• Data límit Usuaris: 15 de juny a les 18h

SETMANES:
Setmana 1:
Setmana 2:
Setmana 3:
Setmana 4:
Setmana 5:
Setmana 6:

del 28 de juny al 2 de juliol
del 5 al 9 de juliol
del 12 al 16 de juliol
del 19 al 23 de juliol
del 26 al 30 de juliol
del 30 d’agost al 3 de setembre

GRUPS:

Matí:

Grup 1 (de 2 a 4 anys)
Grup 2 (de 5 a 9 anys)
Grup 3 (de 10 a 14 anys)
Grup 4 (de 15 a 18 anys)
Grup 5 (Més de 18 anys)

Tarda:

de 10 a 10:50h
de 10 a 10:50h
de 13 a 13:50h
de 13 a 13:50h
de 14:30 a 15:20h

10 places
10 places
10 places
10 places
10 places

de 17 a 17:50h
de 17 a 17:50h
de 18 a 18:50h
de 18 a 18:50h
de 19 a 19:50h

20 places
20 places
10 places
10 places
10 places

(*) Atenció el Grup 5 (Adults més de 18 anys): només 3 dies/setmana dilluns, dimecres i dijous.

PREUS:

1 Setmana
2 Setmanes
3 Setmanes
4 Setmanes
5 Setmanes
6 Setmanes
•
•
•
•
•
•
•

Infantil i Junior
SOCIS
NO Socis

ADULTS
SOCIS

NO Socis

35€
45€
55€
65€
75€
85€

25€
30€
35€
40€
45€
50€

40€
50€
60€
70€
80€
90€

60€
80€
100€
120€
140€
160€

Els nens i nenes inscrits a natació durant el curs escolar tindran preferència en les inscripcions i gaudiran d’un 5%
de descompte.
Descompte Germans: 5% primer germà. 10% segon i successius germans (Exclusiu Socis)
Els nens/es familiars en primer o segon grau d’un soci/a gaudiran d’un 5% de descompte.
Un cop iniciat el torn (setmana) no es retornarà l’import del mateix en cap cas. Abans de l’inici del curset només
es tornarà l’import del mateix en cas de malaltia justificada.
Un cop realitzada la inscripció no es permeten canvis d’horari.
Els cursets es faran exclusivament a la piscina exterior.
Els descomptes no son acumulables
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(*) IMPORTANT:
•
•
•

Les inscripcions s’efectuaran per setmanes complertes
Si falta alguna documentació o no s’ha efectuat el pagament corresponent NO es tramitarà la inscripció ni la
reserva de plaça
El pagament s’ha de fer efectiu a través de la passarel·la web del club, o bé en efectiu a les nostres oficines en
horari de 8 a 16 hores

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 no poden quedar-se dins el recinte del Club, i no podran fer-ne
ús de les instal·lacions). Es podran utilitzar de manera puntual i en casos concrets 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.

•

La porta verda exterior s’habilitarà el 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.
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PROTOCOL / NORMATIVA COVID-19
Condicions d’accés Club Nàutic El Masnou:
•
•
•
•
•
•
•

Sempre s’haurà d’accedir per la porta principal de la Seu Social (excepte clients restaurant).
Hi haurà una estora higienitzant per netejar les sabates.
És prendrà la temperatura, i es negarà l’entrada a tota persona amb >37.3 graus.
A l’entrada hi haurà un dispensador hidroalcohòlic per a la neteja de mans.
Obligatori la utilització de mascareta fins el moment d’iniciar l’activitat (el club disposarà de material en
venda).
No es podrà fer ús de l’ascensor, només en casos excepcionals i individualment.
No es podrà anar descalç, excepte a la zona de platja.

El soci/usuari serà responsable de:
•

Complir la normativa vigent en quant:
• Utilització de mascareta en els moments i llocs que sigui obligatori.
• Mantenir la distància de seguretat 1,5mt.
• Utilització de gel hidroalcohòlic.
• Respectar les normes i instruccions dels empleats del Club.
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