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Els cursets es contractaran per setmanes de dilluns a
divendres. Totes les sessions tenen una durada de 45 minuts. 
SETMANA 1  
del 27 de juny a l'1 de juliol · a les 17h i a les 17:50h
SETMANA 2  
del 4 al 8 de juliol · a les 17h i a les 17:50h
SETMANA 3  
de l'11 al 15 de juliol · a les 17h i a les 17:50h 
SETMANA 4  
del 18 al 22 de juliol · a les 17h i a les 17:50h 
SETMANA 5  
del 25 al 29 de juliol · a les 17h i a les 17:50h 
SETMANA 6  
de l'1 al 5 de d'agost · a les 17h i a les 17:50h
SETMANA 7  
del 30 d'agost al 2 de setembre · a les 17:50h
SETMANA 8 
del 5 al 9 de setembre ·  a les 17:50h

 
 
 

 

EDATS I REQUISITS

 

PREUS

 

HORARI, DURADA I INSCRIPCIONS

30,70€
24.60€

Preu nens/es abonats i fills/es d'abonats
L'empresa es reserva el dret a no realitzar l'activitat si no hi ha més de
5 inscrits

 

SETMANES COMPLETES
SETMANES AMB UN FESTIU                   

 

Preinfantils: Nens i nenes nascuts al 2019
Infantils: Nens i nenes nascuts abans i durant el 2018

24.60€
19.60€

ABONAT* NO ABONAT

INSCRIPCIONS I PAGAMENT
Inscripcions preferents del 16 al 22 de maig (abonats, fills
d'abonats i cursetistes en actiu), obertes a tothom a partir
del 23 de maig fins a esgotar places. Aquestes són limitades
i s'atorgaran per estricte ordre d'inscripció.
Les inscripcions es faran de forma presencial a la recepció
de les Piscines Municipals. En el moment de la inscripció
s'haurà d'abonar l'import total de l'activitat en efectiu o
targeta.
No es reserva plaça.
No es retronarà l'import de la inscripció un cop assignada la
plaça.
Per a formalitzar la inscripció caldrà omplir el full
d'inscripció amb les dades necessàries i presentar la targeta
sanitària del nen/a a la recepció si és el primer cop que
s'inscriu.

 


