Cognoms nen/a
Nom nen/a.
Data de naixement

Edat

Telèfons de contacte
Adreça
Població

Codi Postal

Nom i cognoms del pare/mare o tutor/a
Alèrgies, medicació, etc - Altres observacions

Del 25 de JUNY al 17 d’AGOST - 4 QUINZENES
• Nadons: nascuts entre els anys 2008 i 2010. Horari de 15:30 a 16:30. Es treballarà la familiarització amb el medi aquàtic, pèrdua de la por, flotació i petits desplaçaments en grups de 5
a 8 alumnes. ES IMPRESCINDIBLE LA PRESÈNCIA DEL PARE/MARE O TUTOR/A.
• Iniciació: nascuts entre l’any 2007 i 2004. Horari de 16:30 a 17:30. Es treballarà la
familiarització amb el medi aquàtic, pèrdua de la por, flotació i petits desplaçaments en
grups de 8 a 10 alumnes.
• Perfeccionament: nascuts entre els anys 2003 i 1998. Horari de 17:30 a 18:30. Per a nens
que s’inicien, floten i/o poden desplaçar-se sense problemes. Iniciació a la natació i millora
dels estils (crol, esquena i braça) en grups de 8 a 10 alumnes.

Escolliu les quinzenes o
setmanes en les que us
voleu inscriure:
1a quinzena
25/06 - 06/07
2a quinzena
09/07 - 20/07
3a quinzena
23/07 - 03/08
4a quinzena
06/08 - 17/08

Sap nedar?

SI
NO

Població, data i signatura.

Les classes es duran a terme de dilluns a divendres a la Piscina Municipal del Catllar. Cal portar
casquet de bany, banyador, tovallola, xancletes i maneguets o bombolla (si ho necessita).

La data límit d’inscripció serà el dimecres anterior a l’inici de la quinzena. Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula. Demanem que per tal de tenir la previsió correcta de l’equip,
material i assegurança, es facin les inscripcions en el termini establert.

Es programa 4 quinzenes: 1a del 25/06 al 06/07, 2a del 09/07 al 20/07, 3a del 23/07 al 03/08 i
4a del 06/8 al 17/08

Excepte notificació expressa al contrari, la signatura de la butlleta implica l’acceptació de la presa
d’imatges, fotografies o vídeos, del meu fill/a, corresponents a activitats organitzades pel Consell Esportiu del Tarragonès, destinades a la possible difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions.

El preu de l’activitat per quinzena és de 53,00€ pels nadons i de 40,00€ per iniciació i
perfeccionament. Cal dur la vostra butlleta d’inscripció a l’Ajuntament, com a màxim, fins el
dimecres anterior a l’inici de la quinzena.

Ajuntament
del Catllar

