Normativa: ACT. INFANTILS
NORMATIVA ACTIVITATS INFANTILS:
NORMES DINS LA INSTAL.LACIÓ
•És obligatori ensenyar el rebut/carnet a l’entrada de la instal.lació. Sense
identificació no es tindrà accés.
•En els vestuaris de socis (general) hi ha taquilles d’ús puntual que
funcionen amb cadenat.
•Regent Mendieta: els nens dels cursets s’han de canviar en els vestuaris 3 i
4, i l’accés és per les escales del pati.
•Es permet l’entrada d’un acompanyant no soci per nens de 3 a 8 anys
•A partir dels 9 anys NO es permet accedir a la instal.lació als acompanyants
que no siguin socis.
•En el cas de fer ús inadequat de les instal.lacions, hi pot haver expulsió del
beneficiari del curset.
•L’accés a les instal.lacions tindrà lloc 15 minuts abans dd l’inici de l’activitat
i caldrà deixar-les 30 minuts després d’acabar aquesta (No socis).

El club informa

NORMES CURSET DE NADONS

•El nadó pot portar banyador o bolquer per aigua, casquet de roba, tovallola
o barnús per la sortida del curset.
•Els canviadors de nadons es troben a peu de piscina petita a la instal.lació
Regent Mendieta i en els vestidors a peu de piscina a la instal.lació Josep
Vallès.
•Mentre el pare o mare es canvia pot fer ús del parc infantil que trobareu als
vestidors, tant d’homes com de dones.
•El pare o mare cal que porti: banyador, casquet de bany i imprescindible les
xancletes per evitar relliscades.
•Només pot entrar un dels dos a fer el curset. Els acompanyants no poden
estar a peu de piscina però poden accedir als vestidors per tal de facilitar les
tasques de canviar-se, en cas de ser necessari.
•Es prega als socis acompanyants no estar a peu de piscina on es realitza el
curset per tal de facilitar el treball del monitor/a i crear l’ambient adequat pel
nadó.
•Els cotxets s’hauran de deixar a l’entrada de la instal.lació en Regent
Mendieta i a la biblioteca a la instal.lació Josep Vallès.
* El Club es reserva el dret a modificar aquestes normes.

Gràcies per col·laborar

Normativa: ACT. INFANTILS
NORMES CURSETS DE 3 A 17 ANYS
•Cal portar casquet de bany, xancletes i tovallola o barnús. Es recomana l’ús
d’ulleres de piscina a partir dels 6-7 anys.
•Els nens/es seran recollits i retornats pels monitors al distribuïdor (zona on
hi trobareu la senyal d’STOP).
•Cap pare pot baixar a peu de piscina. En cas de ser necessari haureu de
fer ús dels peücs (demanar al socorrista).
•S’aconsella que durant el curset els pares o visitants no presenciïn l’activitat
per tal d’afavorir la ràpida adaptació del nen/a al monitor i al medi aquàtic,
així com per evitar distraccions. Per aquest motiu recomanem no estar a la
grada.
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CLÀUSULA DRETS D’IMATGE
•El sol.licitant faculta plenament al Club Esportiu Mediterrani a reproduir la
seva imatge per qualsevol mitjà. Així com la seva exposició o divulgació amb
finalitats publicitàries, comercials o vinculants amb el Club, sense que en
cap cas el sol.licitant pugui reclamar cap dret.

MOLT IMPORTANT
•No es farà cap devolució de l’import per malaties comunes. Als cursets de
preparació al part i post part, no es farà el retorn dels diners en el cas que no
es finalitzi l’activitat, encara que sigui amb justificació mèdica.
•Les baixes es comunicaran abans del dia 20 del mes anterior en que
es vol causar la baixa.
•Preus vàlids fins el 21 de juny de l'any en curs, excepte karate que es farà
també els mesos de juliol i setembre sencers.
•Els pagaments es faran per domiciliació bancària (és obligatori omplir les
dades del banc seguint la nova normativa SEPA amb el codi IBAN), excepte
el primer mes que es podrà pagar en el moment de la inscripció.

* El Club es reserva el dret a modificar aquestes normes.
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Normativa: ACT. INFANTILS
•Les renovacions es faran per banc automàticament cada mes i/o
trimestralment (excepte juliol/agost i setembre). Els socis i no socis amb
rebut retornat no poden realitzar el curset i perdran el dret sobre la plaça
reservada, de manera que només podran tornar-se a apuntar si queda plaça
lliure.
•Per poder gaudir del descompte de soci als cursets o activitats, s’haurà de
fer soci i sòcia abans de l’inici de l’actcivitat i durant el període de la mateixa.

PORTES OBERTES
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•En els cursets de natació es farà durant l’any jornades de portes obertes
pels pares i familiars.

* El Club es reserva el dret a modificar aquestes normes.
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