INSCRIPCIONS I NORMATIVA
Inscripcions preferencials

Noves inscripcions

A PARTIR DEL 12 DE JULIOL

A PARTIR DEL 26 DE JULIOL

(nedadors/es de la temporada
2021-22 )

(Si ja s’ha fet sincro anteriorment es
concretarà dia i hora per fer una
prova de nivell)

- S'ha d'efectuar el pagament en el moment de fer la inscripció en efectiu
o targeta. Les següents quotes es cobraran per domiciliació bancària. En
cas de no voler continuar l’activitat s'haurà de tramitar la baixa a la
recepció del CEM abans del 20 del mes en curs perquè tingui vigència al
mes següent. En cas contrari s'entendrà que l'usuari vol continuar
realitzant el servei.
- En cap cas es podrà iniciar l’activitat si no s'ha fet efectiu el seu
pagament.
- S’aplicarà el preu abonat en el cas que el pare/mare siguin abonats del
CEM.
- Amb la signatura de la inscripció s'accepta la cessió del drets d'imatge En
cas de no autoritzar caldrà marcar la casella de no conformitat.
- El CEM es reserva el dret d’anul·lar o modiﬁcar l’activitat prèvia
informació.
- Un cop inscrit a l’activitat no es farà efectiva cap devolució econòmica,
excepte per causa mèdica (Consultar normativa del CEM).
- Per poder garantir la màxima qualitat en el nostre servei demanem que
ens informeu de qualsevol patologia o problema mèdic que pugui inﬂuir
en l’aprenentatge del nedador/a.

T’AGRADA FER ESPORT A L’AIGUA?
VOLS VIURE LA NATACIÓ D’UNA FORMA MÉS DIVERTIDA?

INFORMACIÓ GENERAL

VINE A FORMAR PART DEL NOSTRE EQUIP!!
- Activitat adreçada a nens/es a partir de 1er de primària. Imprescindible
saber nedar.

Vine al CEM Vallirana a practicar i gaudir d'aquest esport tan complet que
combina la natació, la gimnàstica i la dansa.
Aprendràs a realitzar coreograﬁes dins de l’aigua i al ritme de la música,
desenvoluparàs la forma física, la sensibilitat artística i formaràs part d’un
gran equip.

SINCRO_0
1r a 4t

SINCRO_1
3r a 6è

SINCRO_2
5è a 2n d’ESO

SINCRO_3
1r a 4t d’ESO

SINCRO_4
3r d’ESO a 2n BATX

DM I DJ

ABONAT*

NO
ABONAT

17:00h a
18:30h

34,65 €

68,30 €

17:00h a
18:30h

34,65 €

68,30 €

18:00h a
20:00h

34,65 €

68,30 €

18:00h a
20:00h

34,65 €

68,30 €

20:00h a
21:30h

34,65 €

68,30 €

*Si el pare/mare són abonats s’aplicarà el preu abonat a l’activitat.
** Els preus poden variar lleugerament en cas d'aprovació de noves tarifes
públiques.

- Calendari: Inici de l’activitat el 21 de setembre 2021 i ﬁnalització el 21 de
juny 2022. Durant el període de Nadal i Setmana Santa no hi hauran
entrenaments.
- Material per treball en sec i a l’aigua: malla o pantalons xandall,
samarreta, bambes, banyador, casquet de bany, tovallola o barnús, xancles,
ulleres, pinça del nas.
- Assignació de vestidors: Es faran servir els vestidors masculí i femení de la
planta superior. S’hi podrà accedir 10 min abans de l’inici del curs.
*Els nens/es ﬁns a 2on de primària podran entrar acompanyats d’un adult.
*Els nens/es que cursin 3er de primària en endavant hauran de canviar-se
sols.
*Cal respectar la normativa dels vestidors.
- Exhibicions i competicions: Durant la temporada es realitzaran diferents
competicions a nivell escolar , altres exhibicions i festivals ( s’informarà de les
dates a mida que tinguem el calendari programat)
- Equipament: El banyador de rutines que farà servir cada grup per les
competicions i exhibicions es cobrarà, prèvia informació, incrementant
l’import del mateix en el rebut d’una de les mensualitats.
- Tota la informació referent a l’activitat s’enviarà correu electrònic. És
imprescindible fer la inscripció amb un compte de correu vàlid i actiu.

