
  
 

PROCEDIMENT PER LES INSCRIPCIONS DE NATACIÓ 
CURS 2021/2022 

 
DATES: 
 

1. ALUMNES que han realitzat l’activitat de natació durant el curs 2020-2021. 
o Des del 21 al 25 juny:  TOTS 
o Des del 30 d’agost:    RESIDENTS- SOCIS 
o Des del 31 d’agost:    NO RESIDENTS - SOCIS 
o Des de l’1 de setembre:    NO SOCIS 

 
2. NOUS ALUMNES:  

o A partir del 2 de setembre 
 
HORARI: 
 
L’horari d’inscripcions serà de: 

- 9 a 13 hores del 21 al 25 de juny. 
- 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores a partir del 30 d’agost. 

 
FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ: 
 
- Es realitzarà via online o bé per telèfon al 878104. 
- Si no s’ha realitzat l’activitat anteriorment, cal aportar totes les dades personals, i 

signar en tots els casos el full d’inscripció i d’acceptació del reglament dels cursets 
de natació. 

- Els infants majors de 3 anys que no hagin realitzat l’activitat anteriorment, han de 
passar una prova de nivell abans d’acudir a la inscripció. 

- La inscripció a un grup determinat no dóna dret a tenir plaça reservada en cas d’un 
canvi de grup posterior. 

- La inscripció l’ha de realitzar els pares o un adult degudament autoritzat (full signat). 
- NO S’ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ, NI ES GUARDARÀ TORN O PLAÇA, 

SENSE L’ASSEGURANÇA, SEGONS CORRESPONGUI. 
 
 
DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER ACCEPTAR LA INSCRIPCIÓ: 
 
- Nadons (0 a 3 anys): certificat mèdic o assegurança extraescolar 2021-2022. 
- Natació infantil, perfeccionament (a partir de 3 anys): Assegurança extraescolar 

2021-2022. 
 
 
INICI DE LES CLASSES: el 20 de setembre. 
 
 
Per a mes informació, us podeu adreçar al cap de secció d’activitats aquàtiques Sr. 
Ceci Nuñez al 878104 o directament a la recepció del CEO. 
 
 



 
 

CLASSES PARTICULARS DE NATACIÓ  

ESTIU 2021 

 
- INSCRIPCIONS:  

A partir del dimarts dia 15 de juny de les 7h a les 22h a la recepció del CEO.  
NO es faran inscripcions telefònicament. 
 

- CLASSES:  

De 45 minuts, amb monitor/a personal;  
possibilitat de fer classes individuals o per a 2 alumnes màxim.  
Les classes sols es podran reservar en forma d’abonaments 
 

- ABONAMENTS:  

De 5 classes (1 classe diària, de dilluns a divendres). 
Màxim 2 abonaments per alumne (excepte places sobrants en el moment d’inici de les 
classes).  
 

- DATES:                           
12 al 16 de juliol                                   
19 al 23 de juliol  
26 al 30 de juliol 
 

- PREUS:   

76 € abonaments socis      
106 € abonaments no socis  
 

- PREUS GRUP  

61 € abonaments socis (2 persones, preu/persona)  
92,5 € abonaments no socis (2 persones, preu/persona)  
 

- FACTURACIÓ:  

S’abonarà l’import reservat en el moment de formalitzar la inscripció.  
Un cop abonades les classes o els abonaments, no es podrà reclamar la devolució total o 
parcial de l’import, excepte si el CEO es veiés obligat a anul·lar les classes.  
Els usuaris no socis han d’aportar el número de compte IBAN. 
 

- DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:  

Pels infants que no hagin fet classes de natació a Ordino durant el curs escolar, caldrà 
l’assegurança extra-escolar.  
NO S’ACCEPTARAN INSCRIPCIONS SENSE AQUESTA DOCUMENTACIÓ. 
 

- PLACES LIMITADES 

 


