
*Nivell acreditat: aquells nens i nenes que no tinguin experiència prèvia no cal que facin aquesta prova donat que entraran 
directament al nivell inicial del grup d’edat. Per la resta és imprescindible que abans de fer la inscripció feu una prova de nivell per 
obtenir l’acreditació.  Per concertar la prova de nivell, adreceu-vos a recepció. 

 

CEM PARCdelGARRAF 
CURSETS INFANTILS DE NATACIÓ, CURS 2014-15 
 

Horaris 
 

NADONS I POPS 
Nadons: 9-24mesos.  Pops: nascuts l’any 2012. 
Si us plau adreceu-vos a recepció per més informació. 
 
 
 
 
 
 
PETITS 
Peixos: nascuts els anys 2009,2010 i 2011.  Dofins i Balenes: cal nivell acreditat*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFANTILS  
Taronges: nens i nenes nascuts l’any 2008 o anteriors.  Verds, blaus, vermells, joves:  
cal nivell acreditat*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

NIVELL Dies i hora 

TARONJA Dilluns        18.15-19.00 

TARONJA Dimecres     18.15-19.00 

TARONJA Divendres    17.30-18.15 

TARONJA    Dissabte      10.45-11.30 

VERD* Dilluns        17.30-18.15 

VERD* Dimecres     17.30-18.15 

VERD* Dijous         18.15-19.00 

VERD* Divendres    17.30-18.15 

VERD* Dissabte      10.00-10.45 

NIVELL Dies i hora 

BLAU-VERMELL-
JOVES* 

Dijous       17.30-18.15 

BLAU-VERMELL-
JOVES* 

Divendres  18.15-19.00 

BLAU-VERMELL-
JOVES* 

Dissabte    11.30-12.15 

NIVELL Dies i hora 
PEIX Dilluns         17.30-18.15 

PEIX Dimecres      18.15-19.00 
PEIX Dissabte       10.00-10.45 
PEIX Dissabte       11.30-12.15 

PEIX Dimarts        17.30-18.15 

NIVELL Dies i hora 

DOFÍ* Dilluns        18.15-19.00 
DOFÍ* Dimecres     17.30-18.15 
DOFÍ* Dissabte      10.00-10.45 
DOFÍ* Dissabte      12.15-13.00 
BALENA* Dijous         17.30-18.15 
BALENA* Divendres    18.15-19.00 

BALENA* Dissabte      10.45-11.30 

NIVELL Dies i hora 

NADO 9-24M Dissabte 10.45-11.15 

NIVELL Dies i hora 

POPS Dissabte    11.30-12.15 
POPS Dimarts     17.30-18.15 

Places limitades. La instal·lació es reserva el dret de no iniciar o anul·lar qualsevol activitat, en cas que el nombre d’inscrits sigui 
insuficient. 



 

Calendari d’activitats 2014-2015 
Inici del curs 29 de setembre de 2014, finalització 20 de juny de 2015 
Els horaris de cada curs els trobareu a l’anvers d’aquest full. 
 

Inscripcions 2014-2015 
Documentació necessària per tramitar la inscripció: certificació de nivell, fotocòpia del primer full de la llibreta bancària i DNI del titu-
lar.   
 
Període especial per a renovacions de Cursetistes 2013-14 
 

• 26/06 Nadons, pops, peixos, dofins balenes. 
• 27/06 Taronja, verd, blau, vermell i joves.  
• 30/06 Tots els nivells. 
• 06/07 Tancament període de plaça garantida per Cursetistes 2013-14. 

 
Aquest període és només per els nens i les nenes que durant el curs 2013-14 han fet i acabat  un curs de natació.   En cas que quedin 
rebuts pendents, s’hauran d’abonar abans de formalitzar la inscripció. 
 
Si us plau, recordeu que la plaça es reserva pel nivell que tingueu acreditat, i pel mateix número de sessions fetes durant el curs 2013
-2014 .  No es reserva l’horari.  Per exemple, un nen que ha fet el curs de Taronges d’una sessió a la setmana, i ha aconseguit el nivell 
Blau, durant el període de renovacions té garantida una plaça en els cursos de nivell Blau d’una sessió a la setmana, en l’horari que hi 
hagi disponible en el moment que es faci la inscripció. 
 
Noves Inscripcions 
  

• 10/07 Pops, Peixos, dofins*, balenes* 
• 11/07 Taronja, verd*, blau*, vermell*, joves*   
• 14/07 En endavant Nadons, i tots els nivells. 

 
*Nivell acreditat: aquells nens i nenes que no tinguin experiència prèvia no cal que facin aquesta prova donat que entraran directament 
al nivell inicial del grup d’edat. Per la resta és imprescindible que abans de fer la inscripció feu una prova de nivell per obtenir l’ac-
reditació.  Per concertar la prova de nivell, adreceu-vos a recepció. 

 

Imports  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forma de pagament 
Els cursets, excepte Nadons, s’abonaran mitjançant 3 rebuts trimestrals domiciliats pel banc. 
• Inscrits fins el 06/07, cobrament del 1r rebut (oct-nov-dec 2014) el 07/07/14. 
• Inscrits fins el 07/07 en endavant, cobrament al moment de la inscripció. 
• Cobrament del 2n trimestre (gen-feb-ma 2015) la setmana del 29/12/14. 
• Cobrament del 3r trimestre (abr-maig-jun 2015) la setmana del 30/03/15. 

 
Per a més informació, si us plau adreceu-vos a la recepció del CEM PARCdelGARRAF 

 
 
 

NADONS 
Nadons, 9-24 mesos. 
 
1 sessió setmanal 
Acompanyant + Nadó 62,73€/mes*  
Acompanyant abonat + Nadó 27,78€/mes* 
 
*A diferència de la resta de cursets, els d’aquest grup d’edat es cobraran 
mitjançant rebuts mensuals. 
 

POPS i PETITS:   
Pops (nascuts l’any 2012) 
Peixos (nascuts els anys 2009-10-11) 
Dofins i balenes, cal nivell acreditat** 
 
1 sessió setmanal: 98,23€/rebut                                 
Fill d’abonat 82,24€/rebut  
Abonat 24,55€/rebut  

INFANTILS:  
Taronges (nascuts l’any 2008 o anteriors)                
 Verds, blaus, vermells, joves i sprint: cal nivell acreditat**. 
 
1 sessió setmanal:  
93,17€/rebut                            
Fill d’abonat, 80,40€/rebut  
Abonat, 23,67€/rebut  
 
 
Els preus inclouen l’IVA del 21% 

Ronda Ibèrica, 60  
08800 Vilanova i la Geltrú 
93 814 72 95 
info@parcdelgarrafsport.com 

**Nivell acreditat: aquells nens i nenes que no tinguin experiència 

prèvia no cal que facin aquesta prova donat que entraran directament 

al nivell inicial del grup d’edat. Per la resta és imprescindible que 

abans de fer la inscripció feu una prova de nivell per obtenir l’ac-

reditació.  Per concertar la prova de nivell, adreceu-vos a recepció. 


