INFORMACIÓ CURSETS DE NATACIÓ EXTRAESCOLARS 2020-21
-Dates dels trimestres:
Els cursets es duran a terme en aquests períodes:
•

1r Trimestre: 20 de setembre fins el 22 de desembre de 2021

•

2nTrimestre: 10 de gener fins el 9 de d’abril de 2022

•

3r Trimestre: 19 d’abril fins el 22 de juny de 2022

Per a festius consultar el calendari de l’activitat, el qual podreu trobar a la recepció del centre i a
www.piscinesmanresa.cat.
-Horaris de les sessions: Les sessions tindran una durada de 45 minuts de dilluns a divendres. Es pot
escollir qualsevol dia. L’horari de les sessions serà el següent:
•
•
•

17:10-17:55h
18:00-18:45h
18:50-19:35h

-Preus: El preu de tarifa pel curs 2021-22 és de 35,90€/mensuals, que poden ser de 28,72€/mensuals
per al les famílies que son sòcies d'un AMPA.
-Períodes d´inscripció:
•

•

del 28 de juny al 04 de juliol: Preinscripció preferent per totes els alumnes que aquest curs
hagin estat usuàries.
•
online mitjançant un enllaç que ja haureu rebut els pares dels nens/es que hagin
finalitzat el curs.
•
presencials ala recepció de les Piscines Municipals.
05 de juliol i fins el 05 de setembre preinscripció de la resta d’alumnes.

Us recordem que el pagament a la piscina s'ha de fer domiciliació bancària, per això, cal facilitar el
núm. de compte corrent al moment de fer la inscripció i recordeu que si voleu el preu amb
descompte, cal que ens feu arribat un justificant de quota pagada de l'AMPA pel curs 21-22 (l'heu
de sol·licitar a la vostra AMPA).
Les baixes al servei i els canvis de dia o hora, s’han de notificar presencialment a la recepció de
les piscines municipals de Manresa abans dels deu darrers dies de l’últim mes de servei.
Esperem poder comptar amb vosaltres per a aquest proper curs escolar 2021-2022!!
Per a qualsevol dubte que tingueu o per enviar documentació un cop inscrits, escriviu-nos a:
info.piscines@aiguesmanresa.cat
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