
                     

 

NORMATIVA CURSETS DE NATACIÓ 
 

CALENDARI 

 Els cursets segueixen el calendari del curs escolar anual, es distribueix en tres trimestres. L’inici del 
curs serà al setembre i finalitzarà al juny. Els festius i dies de lliure disposició el centre estarà tancat, 
per tant no es realitzaran classes (podeu consultar el calendari al taulell o a la web).  
 

 Els dies festius no es poden recuperar.  
 

VESTIDORS 

 Està prohibida l’entrada de pares als vestidors, seran els monitors els encarregats de canviar als nens. 
Haureu de deixar als vostres fills a la recepció del centre esportiu. Es recomana estar 15 minuts abans 
de l’inici de la classe.  La puntualitat és una norma bàsica que compromet tant al centre (puntualitat 
al inici i a la finalització de les activitats) com als usuaris (arribar puntuals, amb la roba i calçat 
adequat per realitzat la classe).  
 

 Al finalitzar la classe l’acompanyant pot entrar als vestidors. Degut al poc espai dels vestidors només 
està permesa l’entrada al vestuari d’un acompanyant per nen. Es prega sortir abans de 30 minuts per 
poder assegurar la neteja del vestidor pel següent grup. 
 

 No està permesa l’entrar al pavelló sense autorització. 
 

 No es pot menjar i beure a cap de les instal·lacions del Centre. 
 

 Un cop iniciades les classes els acompanyants no es poden quedar dins la instal·lació fins el final de 
la classe.  

 
CLASSES 

 No es pot interrompre als monitors durant la duració de la classe. Per poder realitzar qualsevol 
consulta sobre l’activitat i/o evolució del nen s’ha de dirigir a la recepció i registrar la petició, 
posteriorment el coordinador contactarà amb vosaltres.   
 

 És fonamental portar tot l’equip necessari, banyador, casquet de bany, xancles, tovallola i bolquer 
(si és necessari). És recomana l’ús d’ulleres de natació a partir de P4. 
 

 Es recomana marcar el material amb nom i cognoms. 
 

 Seguint la normativa d’higiene i prevenció, es prega autorització mèdica per qualsevol afecció 
cutània, mol·luscos, berrugues…etc. Està prohibit l’ús de tires adhesives sanitàries durant el bany. 
 

 Abans de banyar-se tothom ha de passar per les dutxes de la piscina. 
 

 Està totalment prohibit córrer per la platja de la piscina. 
 
REBUT 
 

 El rebut es passarà a principis de trimestre. 
 

 Un cop finalitzat el primer i segon trimestre la renovació és automàtica.  
 

 Les Baixes s’han de notificar abans del dia 20 de l’últim mes de trimestre. 
 

 A finals de juny s’anul·len totes les inscripcions, per tant s’haurà de sol·licitar l’alta del nou curs 
escolar a principis del mes de setembre.  


