CEM PARCdelGARRAF

CURSETS INFANTILS DE NATACIÓ 2018-19
CEM PARCdelGARRAF
Petits
Peixos: nascuts els anys 2013,2014 i 2015.
Dofins i Balenes: cal nivell acreditat*.
NIVELL
PEIX
PEIX
PEIX
PEIX

Dies i hora
Dimarts
Dijous
Divendres
Dissabte

17.30-18.15
17.30-18.15
17.30-18.15
11.00-11.45

NIVELL
DOFÍ*
DOFÍ*
DOFÍ*
DOFI*
BALENA-VERD*
BALENA-VERD*

Dies i hora
Dimarts
Divendres
Dissabte
Dissabte
Divendres
Dissabte

17.30-18.15
17.30-18.15
11.00-11.45
12.30-13.15
18.15-19.00
11.45-12.30

Infantils
Taronges
Verds, blaus, vermells, joves:
cal nivell acreditat*.
NIVELL
TARONJA
TARONJA
VERD*
VERD*

Dies i hora
Dimarts
Dissabte
Dimecres
Dissabte

18.15-19.00
11.45-12.30
17.30-18.15
10.15-11.00

NIVELL
BLAU*
BLAU*
BLAU-VERMELL*
VERM-JOV-SPRINT
VERM-JOV-SPRINT

Dies i hora
Dijous
17.30.18.15
Divendres 18.15-19.00
Dissabte 10.15-11.00
Dimecres 18.15-19.00
Divendres 17.30-18.15

*NIVELL ACREDITAT: aquells nens i nenes que no tinguin experiència prèvia no cal que facin aquesta prova donat que entraran directament al nivell
. Per concertar la prova
de nivell, adreceu-vos a recepció.
PLACES LIMITADES:

ent.

-2019
, finalització 22 de juny de 2019

Inscripcions 2018-2019
Documentació necessària per tramitar la inscripció
Acreditació de nivell*, fotocòpia del primer full de la llibreta bancària i DNI del titular. Si el nen/a té necessitats educatives especials,
si us plau poseu-vos en contacte amb el coordinador dels cursets de natació

Període especial per a renovacions de Cursetistes 2017-18





11/06
12/06
13/06
01/07

Nadons, pops, peixos, dofins balenes.
Taronja, verd, blau, vermell i joves.
Tots els nivells.
Tancament període de plaça garantida per Cursetistes 2017-18.

Aquest període és només per els nens i les nenes que durant el curs 2017-18 han fet i acabat un curs de natació. En
Si us plau, recordeu que la plaça es reserva pel nivell que tingueu acreditat, i pel mateix número de sessions fetes durant el curs 2017
t el nivell
rari que
estigui disponible en el moment que es faci la inscripció.

Noves Inscripcions
 02/07 Pops, Peixos, dofins*, balenes*
 03/07 Taronja, verd*, blau*, vermell*, joves*
 04/07 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
tació. Per concertar la prova de nivell, adreceu-vos a recepció.

Imports
PETITS:
Peixos (nascuts els anys 2013-14-15)
Dofins i balenes, cal nivell acreditat**
1 sessió setmanal: 101,06€/rebut
€/rebut
Abonat 25,41€/rebut

INFANTILS:
Verds, blaus, vermells, joves i sprint: cal nivell acreditat**.
1 sessió setmanal:
93,36€/rebut
€/rebut
Abonat, 23,74€/rebut

Forma de pagament




Cobrament del 1er trimestre (oct-novCobrament del 2n trimestre (gen-feb-març 2019) la setmana del 1 de gener.
Cobrament del 3r trimestre (abr-maig-

