NORMATIVA CURSETS DE NATACIÓ D’HIVERN
L’empresa Municipal SAB-URBÀ S.L, amb l’ànim d’oferir un millor servei, realitzarà
de manera continuada cursets de natació d’hivern des del mes de setembre fins al
mes de juny inclòs, pels beneficis que comporta la realització d’aquest tipus
d’activitat en un temps perllongat.
Alguns d’aquests beneficis que poden aconseguir els nostres participants a aquests
tipus d’actuacions, són :






Consecució i establiment d’un nivell concret, una vegada finalitzat el
curset.
Entrega d’un diploma acreditant el seu nivell.
Millora en la realització de les activitats, ja que els monitors poden
realitzar d’una forma més coherent una avaluació continua sobre el propi
participant.
Millor desenvolupament didàctic de les classes, ja que permet una major
i millor conducta d’aprenentatge per part del cursetista.
Millora i ampliació d’objectius a assimilar i/o aprendre per part del
participant.

INFORMACIÓ A TENIR PRESENT PELS CURSETS DE NATACIÓ
1.- Calendari: Els cursets de natació d’hivern s’ajustaran al calendari escolar
establert en aquest municipi.
2.- Pagaments: Els preus s’aprovaran a l’Ordenança Fiscal Municipal per la
temporada en qüestió.
Els pagaments es faran per domiciliació bancària de forma mensual a primers de
cada mes.
3.- Renovacions i noves Inscripcions: Les renovacions es faran mitjançant la web.
La confirmació de la inscripció serà el pagament corresponent a la quota del mes de
setembre en el mateix moment de fer la inscripció. Amb la renovació es garanteix la
continuïtat de l’activitat però no en un grup determinat. Si els cursets no arriban al
mínim abans de començar l’activitat, es procedirà a tornar l’import corresponent
tramitant la sol.licitud pertinent.
4.- Noves incorporacions: A partir del mes de juliol i també via web es podran fer
les noves incorporacions. Posteriorment es facilitaran les dades bancàries per la
domiciliació bancària dels rebuts posteriors.
Un cop els grups estiguin tancats, tots els interessats hauran d’apuntar-se en llista
d’espera. És molt important realitzar una prova de nivell. Abans d’inscriure al nou
participant, s’haurà de valorar si aquesta nova inscripció no perjudica la dinàmica del
grup.

5.- Baixes a l’activitat : Les baixes s’hauran de comunicar a les oficines del Complex
L’11 abans del 28 de cada mes perquè tinguin validesa al mes següent. No
s’acceptarà cap baixa per telèfon ni pel mes començat.
Baixes temporals: Els alumnes pateixin una lesió o accident en la realització de
l’activitat, podran sol·licitar per escrit una baixa temporal a partir del mes següent
d’haver-se lesionat i durant un període mínim d’un mes. S’haurà de certificar
mitjançant justificant mèdic que ho acrediti i mai es podrà sol·licitar pel mes en el que
es faci la lesió.
Els cursetistes seran donats de baixa de l’activitat a finals del mes de juny podent
renovar el curset per la temporada següent durant aquest mes.
6.- Targetes: Els alumnes menors de 8 anys tindran una targeta d’accés a les
instal·lacions, la qual en cas de pèrdua o trencament s’haurà de renovar abonant el
preu que s’estableix en l’Ordenança Fiscal Municipal. Aquesta targeta serà obligatòria
per accedir a l’activitat, per tant, es podrà denegar l’accés si no es porta. La resta de
cursetistes accediran mitjançant l’empremta digital.
El temps d’accés la instal·lació serà de 20’ minuts abans i de sortida 25’ minuts, en
cap cas es podrà entrar o sortir passat aquest temps.
Les targetes s’entregaran a l’inici de l’activitat i les recollirà el monitor l’últim dia
d’activitat. En cas que no es torni la targeta el proper curs l’haurà d’abonar. Els
abonats només tindran la targeta d’abonat que els servirà per tenir accés tan com a
abonats i com a Escola Esportiva.
7-. Devolució de rebuts: Les devolucions de rebuts estaran subjectes a la normativa
de Règim Intern de les Instal·lacions Esportives Municipals, la qual estableix que s’han
d’abonar les despeses ocasionades per la devolució dels rebuts i que per poder
accedir a les activitats s’ha d’estar al corrent del pagament de les quotes.
8.- Informes: Es realitzaran tres avaluacions durant el curs. La primera valoració serà
abans de les vacances de Nadal, la segona es realitzarà al mes de març i seran
avaluacions internes. Al mes de juny es farà entrega d’un informe i del diploma amb el
nivell natatori final aconseguit.
9.- El paràmetre de qualitat per grup/monitor, serà de : (min/màx)
5/10 participants pre-nadons ( + de 6 m. i – de 2/3 a.) (El pare o la mare haurà de fer
el curset amb el nen/a.
5/10 participants nadons ( 3/4 a )
5/10 participants menors/dofins ( 4 – 6 a.) En funció del nivell.
6/12/14 participants menors ( 6 – 10 a.) En funció del nivell.
6/12/15 participants infantils ( 10 – 16 a.) En funció del nivell
5/15 participants adults En funció del nivell.
En el cas de no arribar a aquests mínims els grups podran ser anul·lats.
Recordar als pares que les condicions de la piscina no permeten que estiguin
com a espectadors als cursets. No resta permès als pares, mares i/o tutors
legals dels participants accedir al recinte de les dutxes amb sabates de carrer.
S’hauran de posar xancletes o bé uns peücs de plàstic.

