Natació per
adults
Curs 2021 – 2022

INFORMACIÓ GENERAL
− Cada participant podrà realitzar els cursets de natació durant 1 o 2 sessions setmanal
− La metodologia de treball s’adapta als diferents nivells i objectius

EN QUINES PISCINES ES FAN ELS CURSETS?
*El Consell Esportiu del Baix Camp es reserva el dret d’anul·lar, canviar o reduir l’oferta de dies i horaris d’acord
amb la disponibilitat de la instal·lació, el nombre d’infants inscrits/es i les indicacions de les autoritats sanitàries.

*Piscina del Reus Deportiu
*Piscina Municipal de la Selva del Camp

QUAN I A ON ES PODEN FER LES INSCRIPCIONS?
− Nous alumnes: a partir de l’13 de setembre de 2021

Mitjançant el formulari de Google següent:
https://forms.gle/bJMzqhWCQBdeXpLHA

QUÈ ES NECESSITA PER FER LES INSCRIPCIONS?
DOCUMENTACIÓ QUE HEU DE TENIR PREPARADA A L'HORA D'OMPLIR EL FORMULARI
− Una còpia escanejada del DNI
− Una còpia escanejada de la targeta sanitària del CatSalut
− Una fotografia a color i de mida carnet (amb el nom i cognoms del vostre fill o filla a
l'arxiu)
Els horaris i piscines que escolliu mitjançant el formulari online no seran els definitius. Els grups i hores
s'ompliran per rigorós ordre d'entrada de les vostres peticions.
Us enviarem un correu electrònic de confirmació i a partir d'aquest moment tindreu 48 hores per
realitzar el pagament mitjançant transferència bancària d'acord amb l'opció escollida (no realitzeu
el pagament abans de rebre el nostre correu electrònic, ja que no us assegurarà la vostra reserva).

La inscripció quedarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import corresponent i s’hagi presentat la
documentació requerida. En cas de manca de dades o de pagament, la plaça no estarà
assegurada.
La direcció del programa es reserva el dret de fer els canvis que consideri oportuns, per tal
d’unificar els nivells de l’alumnat i millorar-ne el rendiment. També pot anul·lar un curs si hi ha menys
de 10 alumnes.

MODALITATS DE PAGAMENT
En el moment de fer la inscripció, podreu escollir les dues modalitats de pagament següents:
− OPCIÓ 1. Abonar el 100% de l’import del curs, en el moment de fer la inscripció.
− OPCIÓ 2. Pagament fraccionat, es farà un primer pagament en el moment de formalitzar
la inscripció i un segon pagament al febrer.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I CANCELACIONS
− Un cop feta la inscripció només es retornarà el 100% de l’import de la inscripció, a petició
de l’interessat / interessada, si hi ha una causa mèdica justificada o una causa excepcional i
sempre i quan es faci la petició per escrit 15 dies abans de començar el curset.
− Un cop començat el curset, de manera excepcional i a petició de l’interessat / interessada, el
comitè tècnic valorarà si es retorna fins un màxim del 50% de les sessions no realitzades
(descomptades les despeses imputables a la realització del programa), sempre i quan hi
hagi una causa mèdica justificada o una causa excepcional.

NATACIÓ PER
ADULTS
Durada de les sessions:
45 minuts
Edat: a partir de 18 anys

El programa de natació per adults està indicat tant per a
les persones que s’inicien en l’aprenentatge de la natació
com per als que volen fer de la natació el seu esport
habitual. També està indicat per aquelles persones que
tenen un objectiu, unes oposicions, una fita esportiva ...

Piscines a escollir i horaris :
REUS DEPORTIU

REUS DEPORTIU

DISSABTE

DIUMENGE

Tots els nivells

16h

Tots els nivells

9h

Tots els nivells

12h

LA SELVA DEL CAMP
DE DILLUNS A DIJOUS
Tots els nivells

7:15h

Tots els nivells

9:30h

Tots els nivells

15:15h

Tots els nivells

20h

El Consell Esportiu del Baix Camp es reserva el dret d’anul·lar, canviar o reduir l’oferta de dies i horaris d’acord
amb la disponibilitat de la instal·lació, el nombre d’infants inscrits/es i les indicacions de les autoritats sanitàries.

PREUS: NATACIÓ PER A ADULTS
1 dia a la setmana
Tot el curs sencer

Pagament fraccionat

Residents en municipis del Baix Camp

300,00 euros

175€ euros x 2
pagaments

Residents en municipis de fora comarca

350,00 euros

187,50€ euros x 2
pagaments

PREUS: NATACIÓ PER A ADULTS
2 dies a la setmana
Tot el curs sencer

Pagament fraccionat

Residents en municipis del Baix Camp

525,00 euros

287,50€ euros x 2
pagaments

Residents en municipis de fora comarca

612,50 euros

331,25€ euros x 2
pagaments

CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP
Plaça Patacada. Edifici Campus (Baixos)
43201 Reus
977 33 40 63 · www.cebc.cat
ogarcia@cebc.cat

