
Del 30 d’agost al 17 de setembre de 2021

CURSETS DE NATACIÓ 
INTENSIUS SETEMBRE 2021

EDUCACIÓ INFANTIL
ENSENYAMENT I PERFECCIONAMENT
Adreçat als nens/es que fan per primera vegada un curs de natació. També 
a aquells que ja han tingut contacte amb el medi aquàtic a través de cursos, 
però encara no han assolit una destresa dins l’aigua i han de millorar la po-
sició del cos per començar a treballar sense ajut de material auxiliar. També  
hi tenen cabuda els nens/es que es desplacen distàncies curtes sense ajut 
de material auxiliar.

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

P3 - 2018
De dilluns a 
divendres

de 17.15 a 18.00h   
112,5 € 195 €

de 18.15 a 19.00h

P4 - 2017
De dilluns a 
divendres

de 17.15 a 18.00h
112,5 € 195 €

de 18.15 a 19.00h

P5 - 2016
De dilluns a 
divendres

de 17.15 a 18.00h
112,5 € 195 €

de 18.15 a 19.00h

ENSENYAMENT I PERFECCIONAMENT
Adreçat als nens/es que fan per primera vegada un curs de natació. També 
a aquells que ja han tingut contacte amb el medi aquàtic a través de cursos, 
però encara no han assolit una destresa dins l’aigua i han de millorar la po-
sició del cos per començar a treballar sense ajut de material auxiliar. També  
hi tenen cabuda els nens/es que es desplacen distàncies curtes sense ajut 
de material auxiliar.

NASCUTS/DES DIES HORARIS SOCI NO SOCI

2014 - 2015
De dilluns a 
divendres

de 17.15 a 18.00h   
112,5 € 195 €

de 18.15 a 19.00h

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

INSCRIPCIONS 
A partir del 21 de juliol.
Els socis podran fer-ho a través de l’apli-
cació, la web o de forma presencial. Els no 
socis exclusivament de forma presencial.

CALENDARI CURS 
INTENSIU SETEMBRE
DATES: Del 30 d’agost al 17 de setembre

El Club Natació Terrassa es reserva el dret de modificar la programació dels cursos de natació en funció de les seves necessitats.

CONDICIONS DE PAGAMENT
Socis: Els socis podran fer el pagament a través de l’app 
o de forma presencial en el moment de la inscripció. 
No socis: En el moment de fer la inscripció al Punt 
d’Atenció al Soci.

DESCOMPTES A GERMANS
Al 2n germà, un 5% de descompte de l’import total del 
curs. A partir del 3r germà, un 10% de descompte de 
l’import total del curs. 

BAIXES
Durant el període d’inscripció i fins a l’inici del 
curset: 
Quan la baixa sigui per motius mèdics 
justificats (cal certificat mèdic), es cobrarà el 
10% sobre l’import total del curs en concepte 
de despeses d’organització i ocupació de plaça. 
Per les baixes que es produeixin per voluntat 
pròpia, la penalització serà d’un 20%.
Un cop iniciat el curset: 
No es realitzarà cap tipus de devolució.

ESTIU 2021


