Cursos de natació intensius – Juny/Juliol

Informació general
El cursos de natació intensius que organitza el Complex Esportiu Municipal Les vernedes
estan pensats i adreçats per a tots aquells nens/es que volen gaudir i aprendre aquesta
activitat o reforçar el que han après durant el curs escolar.
Dates:
Del 26 de juny al 28 de juliol de 2017, amb una durada total de 5 setmanes a excepció del
curs de natació sincronitzada que finalitzarà el 21 de juliol.
Horaris, grups i preus (1 grup per horari):

GRUPS
Natació Sincronitzada
(9 a 12 anys)
Natació Sincronitzada
(9 a 12 anys)
Natació Benjamí
(3 a 5 anys)
Natació Benjamí
(3 a 5 anys)
Natació Infantil
(6 a 8 anys)

DIES

HORARI

De dll a dv

16 – 18 h

De dll a dv

16 – 18 h

De dll a dv

16.45 - 17.30 h

De dll a dv
De dll a dv

PERÍODE
1r torn
26/06 a 7/07
2n torn
10/07 a 21/07

PREU
PREU NO
ABONAT ABONAT
103,50 €

134,55 €

103,50 €

134,55 €

5 setmanes

64,40 €

92,05 €

17.30 - 18.15 h

5 setmanes

64,40 €

92,05 €

18.15 – 19 h

5 setmanes

50,75 €

71,40 €

Inscripció:
El període d’inscripció és de l’1 al 18 de juny de 2017.
Cada persona pot inscriure els membres directes de la família. Els pares, mares o tutors que
no puguin formalitzar la inscripció, poden delegar-les a altres persones amb la condició que
portin una autorització dels pares, on caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI de qui autoritza i
de la persona autoritzada.
Per atendre a totes les demandes s’obriran llistes d’espera des del primer dia en que s’iniciïn
les inscripcions.
A la recepció del complex us lliurarem el full per realitzar la inscripció que haureu de
complimentar a més a més de lliurar la documentació sol·licitada.
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En el moment de la inscripció es sol·licitarà als pares o tutors la següent documentació
fotocopiada:
 DNI del sol·licitant (pare, mare o tutor) que realitza la inscripció.

Full d’autorització del pare, mare o tutor a una altra persona autoritzada (més
fotocòpia DNI de la persona autoritzada), si s’escau.
En el cas d’haver de sol·licitar una devolució aquesta es farà efectiva si es comunica abans
de l’inici de l’activitat i per motius justificats documentalment. Les devolucions es
començaran a tramitar per part de l’Ajuntament un cop finalitzat el curs de natació intensiu.
Lloc per formalitzar la inscripció:
Complex Esportiu Municipal Les vernedes
Gran Vial, 3. Montornès del Vallès - 08170
Tel. 93 568 69 07
Horari:

De dilluns a divendres de 7 a 22 h.
Dissabtes de 8 a 20 h. i diumenges i festius de 9 a 14.00 h.
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