Poliesportiu Municipal Marina Besòs

CURSETS INTENSIUS DE NATACIÓ - JULIOL 2020 Per realitzar el curset intensiu de natació és necessari ser abonat/da de la instal·lació.
El preu del curset és de 21,48€ (més la quota d’abonat/da) i la duració és del 6 al 31 de juliol.
Les inscripcions es faran per correu electrònic (polmarinabesos@sant-adria.net) del 24 de juny al 28 de
juny i de forma presencial del 29 de juny fins el 3 de juliol. Les places són limitades per tant la plaça es
reservarà en funció d’ordre d’inscripció.
Els cursets han de tenir un mínim de 6 nens inscrits per dur-se a terme.
La no assistència al curset no dóna dret a la devolució de l’import.

NENS I NENES (de 3 a 14 anys)
Curs

Dies

3 a 5 anys (16 places)

Horari

Dilluns a divendres 17:00 a 17:45

6 a 14 anys (16 places) Dilluns a divendres 18:15 a 19:00
QUIN MATERIAL HE DE DUR PER L’ACTIVITAT?
S’ha de portar el casquet de bany, xancletes i banyador. Degut al desplaçament ﬁns a la piscina recomanem
l’ús del barnús. El banyador de nen ha de ser tipus slip, no poden portar banyador tipus bermuda ja que
afecta a la mobilitat dins de l’aigua. Els nens que portin mitjons de goma han de portar xancletes per
caminar del vestidor a la piscina.
ELS NENS I NENES PUGEN SOLS A PISCINA O VE EL TÈCNIC A RECOLLIR-LOS AL VESTIDOR?
Cada grup té el seu ves dor assignat (no poden u litzar els ves dors d’abonats) i serà el tècnic responsable
del grup qui recollirà̀ als nens i nenes a la recepció i pujaran junts al vestidor. Els retornarà̀ un cop finalitzi la
sessió a la mateixa recepció.
PODRÉ DUTXAR AL MEU FILL/A DESPRÉS DE L’ACTIVITAT?
Per evitar aglomeracions als vestidors no es deixarà pujar a cap familiar per respectar les mesures de
seguretat respecte a la COVID-19. Es disposarà de monitoratge suficient per ajudar als nens i nenes a
passar-se per la dutxa i ajudar-los a canviar-se. Cap adult podrà pujar a dutxar al seu nen/a.
PODRÉ VEURE LES SESSIONS QUE REALITZA EL MEU FILL/A?
NO, degut a l’aforament restringit per la COVID-19 no es permetrà veure els cursets com es feia abans des
del passadís o el restaurant.

INFORMEM QUE:
Per motius de seguretat i higiene està prohibit accedir als vestuaris amb bicicletes, patins, patinets,
monopatins i similars.
És estrictament necessari arribar 15 minuts abans de l’inici de la sessió per reunir-nos a la recepció i pujar
tots junts al vestidor.
Des de la recepció passarem llista abans de pujar als vestidors.
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