Cursos Intensius Natació - Estiu 2021
Informació
METODOLOGIA
Mitjançant la realització dels nostres cursos intensius, volem desenvolupar les habilitats aquàtiques
a través del joc i l’experimentació, respectant el ritme de progressió de cada alumne /a”.
Volem que els nens i nenes que hi participin puguin aprendre valors i actituds com el respecte, la
cooperació, i la igualtat,... que ens ajudaran a contribuir en la seva educació.

SALUT I HIGIENE
Infants i adolescents representen un grup de baix risc per la COVID-19, tot i això, hem
desenvolupat un protocol d’higiene amb l’objectiu de minimitzar el risc de contagi entre els infants,
adolescents i monitors/es adaptat al medi aquàtic.

És obligatori que els majors de sis anys facin ús de la mascareta a tota la instal·lació inclús als
vestidors i en els trànsits d'accés i sortida de l'espai de piscina. Els cursetistes hauran d’accedir a la
piscina amb la mascareta posada, i dur- la fins al moment d’anar a la dutxa.
L’ús de material queda limitat als nens i nenes d’un mateix grup, i en cas de ser compartit serà
desinfectat després de cada ús. En el cas dels objectes personals s’hauran de desinfectar a casa
diàriament com per exemple les xancletes.

En el cas del calçat de carrer, es desinfectarà a l'entrada del centre passant per sobre de la catifa.

CIRCULACIONS
Per a la seguretat de tots els usuaris de la instal·lació cal respectar els itineraris assenyalats,
d’entrada i sortida i la distància interpersonal de seguretat d’1,5 m. Resta prohibit l’accés a la zona
de mirador, per part dels acompanyats durant el transcurs del curset. A l’entrada i sortida de la
Zona d’Aigües, els monitors de cada grup recolliran i entregaran als nens/es a la porta d’entrada
dels seus respectius vestidors, de manera esglaonada, evitant així el contacte entre diferents
grups. En el cas de coincidir dos grups a la mateixa franja horària, un dels grups entrarà 10 abans
al recinte de piscina i sortirà 10 minuts abans.
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No està permesa l’entrada de pares/mares als passadissos d’accés a piscina. En el moment de la
recollida, l’espera del familiar s’ha de fer a la zona de vestidors, dins l’horari indicat per
l’organització.

DATES
La inscripció als cursos intensius serà de quatres setmanes.


1ª setmana – del 28 de juny al 02 de juliol de 2021.



2ª setmana – del 05 de juliol al 09 de juliol de 2021.



3ª setmana – del 12 de juliol al 16 de juliol de 2021.



4ª setmana – del 19 de juliol al 23 de juliol de 2021.

DIES I HORARIS




Nadons (6 – 36 mesos): 2 dies.
o

Grup 1 – dilluns i dimecres de 18.10h a 18.55 h.

o

Grup 2 – dimarts i dijous de 18.10h a 18.55 h.

Adults: 2 dies
o





Grup 1 – dilluns i dimecres de 18.10h a 18.55 h.

Bressol (3-5 anys): 5 dies.
o

Grup 1 – De dilluns a divendres de 16.10h a 16.55 h.

o

Grup 2 – De dilluns a divendres de 17.10h a 17.55h.

Infantil (6-14 anys): 5 dies horaris.
o

Grup 1 – De dilluns a divendres de 16.10h a 16.55 h.

o

Grup 2 – De dilluns a divendres de 17.10h a 17.55h.

INSCRIPCIÓ
Les inscripcions dels CURSOS INTENSIUS es realitzaran a través de la web del Complex Esportiu
Municipal el Turó (www.cemelturo.com > Activitats Infantils > Cursos Intensius Natació Estiu '21) a
partir del 17 de maig 2021. Les inscripcions s’han de formalitzar mínim amb 9 dies d’antelació a
l’inici del servei contractat.
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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


Fotocòpia targeta sanitària o mútua



Fotocòpia carnet de vacunació



Declaració Responsable. Descarregar a www.cemelturo.com > Activitats Infantils > Campus
Estiu'21



Recordeu que cal entregar aquesta documentació amb suficient antelació a l’inici de
l’activitat.

PREUS

Modalitat

Grup

Intensius 2 dies

Intensius 5 dies

Abonat

No Abonat

Nadons ( 6 – 36 mesos)

40,48€

58,48€

Adults

35,99€

52,85€

Bressol (3-5 anys)

88,84€

133,82€

Infantil (6-14 anys)

74,22€

110,21€



Els preus indicats al quadre superior són preus finals.



La liquidació dels serveis contractats es realitzarà un cop realitzada la inscripció, quedant
formalitzada aquesta amb l’enviament del comprovant de transferència bancària a
info@cemelturo.com.



Les places són limitades i seran adjudicades per rigorós ordre d’inscripció.

QUÈ CAL TENIR EN COMPTE?


És obligatori l’ús de banyador i en el cas de nadons bolquer aquàtic.



És obligatori l’ús del casquet de bany a tots els cursetistes.



És obligatori l’ús de xancletes i/o mitjons especials d’aigua.



Es recomana portar barnús o tovallola.



Es recomana portar ulleres de natació a partir dels 3 anys.
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PROCEDIMENT CAMPUS + CURSOS INTENSIUS NATACIÓ
Els nens i nenes que tinguin contractada l'activitat de natació conjuntament amb la del campus,
estaran acompanyats d'un tècnic fins al moment de l'inici del curset.

Hi haurà un tècnic encarregat de recollir-los en el moment en què el Campus finalitzi, els
acompanyarà a la zona de vestuari, i en el cas que sigui necessari també serà l'encarregat
d'ajudar-los a canviar fins que el tècnic de piscina els recollir.

Una vegada finalitzat el curset de natació, serà el pare/mare l'encarregat de recollir i canviar al
nen/a.

ENTITATS COL·LABORADORES
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