Nom i cognoms nen/a
Any naixement

Edat

Telèfons
Adreça
Població

Del 2 de JULIOL al 10 d’AGOST - 3 QUINZENES
· Nadons: nascuts/des entre els anys 2014 i 2016. Horari de 15:45 a 16:30h. Es treballarà la
familiarització amb el medi aquàtic, pèrdua de la por, flotació i petits desplaçaments en
grups de 5 a 8 alumnes. Durada efectiva de la sessió 30 min.
ES IMPRESCINDIBLE LA PRESÈNCIA DEL PARE/MARE O TUTOR/A.
· Iniciació: nascut/des preferentment entre l’any 2010 i 2013. Horari de 16:30 a 17:30h.
Es treballarà la familiarització amb el medi aquàtic, pèrdua de la por, flotació i petits
desplaçaments en grups de 8 a 10 alumnes. Durada: 50 min.
· Perfeccionament: nascuts/des preferentment entre els anys 2004 i 2009. Horari de 17:30 a
18:30h. Per a infants 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.
Durada sessió: 50 min.
· Segons el nombre d’alumnes inscrits, es podran unificar els grups d’iniciació o perfeccionament
a l’horari de les 16,30h; com també derivar a un alumne al grup del seu nivell real.
- 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 maniguets o bombolla
(si ho necessita).

- Quinzenes: 1a: del 2 al 13 juliol; 2a: del 16 al 27 de juliol; 3a: de l’30 de juliol al
10 d’agost.
- El preu de l’activitat per quinzena és de:

* 52,00€ pels nadons .
* 42,00€ per iniciació i perfeccionament.

INSCRIPCIÓ: Per a fer la inscripció heu de presentar a l’ajuntament la butlleta d’inscripció i
el resguard de l’ingrés corresponent al núm. de compte IBAN:

ES31 0182 8366 5502 0006 1431

indicant com a concepte Curset de natació El Catllar i el nom i cognoms de l’infant.
La data límit d’inscripció serà fins el 27 de juny o el dimecres anterior a l’inici de les següents
quinzenes. 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, el material i les assegurances,
es facin les inscripcions en el termini establert.

CP

Nom i cognom pare/mare/tutor
DNI pare/mare/tutor
Correu electrònic pare/mare/tutor
Observacions

Sap nedar?

Escolliu les quinzenes i modalitat
en les que us voleu inscriure:
NADONS

1r torn: 02/07 a 13/07

INICIACIÓ

SI
NO

PERFECCIONAMENT

2n torn: 16/07 a 27/07
3r torn: 30/07 a 10/08
Data i signatura.
La data límit de inscripció fins el 27 de juny o el dimecres anterior a l’inici de les següents quinzenes.
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, relatiu al
dret de informació en la recollida de dades, el Consell Esportiu del Tarragonès us informa que les seves dades
personals estaran incloses en els fitxers de la seva titularitat, amb domicili al carrer de les Coques núm.3 de
Tarragona (43003), lloc destinatari de la informació facilitada amb la finalitat d’organitzar i gestionar els
cursets de natació “Estiu 2018”.
Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons estableix la Llei, mitjançant
un escrit dirigit al domicili esmentat, sense perjudici del que disposa l’art. 8 de la Llei sobre dades relatives a
la salut.

Ajuntament
del Catllar

