NORMATIVA CURSOS DE NATACIÓ



Els alumnes han de portar banyador, xancles i casquet de natació, tot degudament
marcat amb el seu nom. Es recomana que les nenes portin banyador d’una sola peça.
No es podrà fer classe amb roba interior en cap cas.



L’entrada a la instal·lació serà 20 minuts abans de l’hora d’inici de la classe en el cas de
no ser abonats, només podran accedir abans els que siguin abonats.



IMPORTANT: pel bon funcionament de tots els cursets, es demana
puntualitat tant a l’inici de la sessió com a la recollida al final de cada sessió.



Els alumnes han de fer ús de les guixetes que tenen assignades i que li marqui el/la
seu/seva monitor/a.



Abans de començar, els alumnes menors d’edat hauran d’esperar al vestuari respectiu
on el/la monitor/a vindrà a recollir-los. Les mares, pares o tutors hauran d’esperar amb
ells.



Es recomana als pares i mares que no facin ús de la piscina durant el curs.



Us recordem que en el cas que el vostre fill/a necessiti de la vostra ajuda per dutxar-se,
és obligatori l’ús de sabatilles de bany a la zona de dutxes, tant els nens com la
persona que l’ajudi.



A les classes dirigides a nadons no es podrà entrar a l’aigua fins que les monitores no
estiguin dins la piscina. Així mateix només podrà accedir un acompanyant per alumne i
en cap cas podrà canviar l’acompanyant a meitat de la classe.



En el cas de que els pares/mares vulguin parlar amb la coordinadora esportiva, hauran
de demanar cita prèvia trucant a recepció.



Realitzarem dues jornades de portes obertes: una abans de Nadal i un altre a final de
curs, les quals es notificarà el dia i hora mitjançant una circular. La resta de dies no es
podrà accedir a la instal·lació a no ser que sigui abonat.



En el cas de patir una malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic o
altres malalties que comporten un risc per la pràctica esportiva, és
indispensable avisar al monitor/a i seguir les seves indicacions.



Cada alumne/a tindrà un informe d’avaluació que s’entregarà durant l’última setmana
de curs.



Les classes es suspendran únicament els dies festius.



Els dies amb horari especial al centre, com el 5 de gener, 24 de juny, 24 de desembre i
31 de desembre, es suspendran les classes que queden fora del l’horari establert.



Els dies 1 de gener, 1 de novembre, 25 i 26 de desembre, el centre romandrà tancat i
per aquest motiu no hi haurà classe.
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