club natació banyoles
Passeig Antoni Gaudí, 3 –Apartat 28 – 17820 Banyoles (Girona)
Tel. 972 57 08 59 – Fax 972 57 50 17
e-mail: cnbanyoles@cnbanyoles.cat

BASES INSCRIPCIONS CURSETS NATACIO MAINADA CURS 2017-2018
Les inscripcions als cursets de natació de mainada del Club Natació Banyoles per al curs 2017-2018, es
faran a través del web del club (www.cnbanyoles.cat). El procés es realitzarà d’acord amb les següents
bases:
1. El període d’inscripció és, tant per a socis com per a no socis, des de 1 de setembre fins el 17 de
setembre. No cal fer la preinscripció el primer dia i a primera hora; mentre es faci dins el període
assenyalat, ja n’hi ha prou. L’ordre pel qual s’hagin fet aquestes preinscripcions no donarà cap dret.
En el supòsit de germans, es garanteix que accedeixin tots.
2. Es poden realitzar 2 tipus d’inscripcions:
a) Per tota la temporada. Es realitza una única inscripció. La plaça estarà garantida durant tota
la temporada, des de l’octubre del 2017 i fins al juny del 2018. NO CAL FER RES MÉS.
b) Per a un trimestre (octubre, novembre i desembre 2017). Una vegada finalitzat el trimestre,
la plaça no està garantida per al proper trimestre i s’haurà de tornar a fer el procés de
preinscripció.
3. Només es podrà fer 1 inscripció per cada torn o horari. Si se’n detecten 2 o més inscripcions d’un
mateix usuari, es considerarà com a vàlida la primera que hagi arribat. El fet d’haver fet activitats els
anys anteriors no dóna cap mena de prioritat.
4. Els horaris dels cursets seran:

5. En cas de superar el límit de places, es realitzarà un sorteig públic el dilluns 18 de setembre, a les
12h al despatx del Club Natació Banyoles.
6. A l’hora de fer el sorteig, es donarà prioritat, per aquest ordre, a:
1r,- Socis.

2n,- Temporada.

3r,- Germans inscrits en el mateix
dia i hora.

Qualsevol d’aquestes prioritats pot excloure les següents en cas d’esgotar places.
7.

Els preus dels cursets són:
TEMPORADA

Socis
No socis
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2 dies
319,50€
630,00€

1 dia
178,00€
350,00€

TRIMESTRE

Socis
No socis

2 dies
108,50€
214,00€

1 dia
60,75€
120,00€
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El pagament per temporada es podrà fer amb 3 venciments (set. – oct. – nov.) sent el primer
obligatori amb efectiu, targeta o web. Les inscripcions per trimestres seran amb un sol pagament.
El pagament d’aquests imports es podrà fer entre el 20 i el 26 de setembre, un cop confirmada la
plaça després del sorteig, amb pagament electrònic a la web del Club (www.cnbanyoles.cat) o
presencial a la secretaria del club (en metàl·lic o targeta)
Descompte del 10% per família nombrosa (presentant els papers a l’hora de fer el pagament)
8. No s’efectuaran devolucions parcials de les inscripcions. Només s’efectuaran devolucions en cas de
sol·licitar la baixa permanent per:
-

Malaltia que incapaciti a l’alumne per portar a terme la pràctica de la natació, (caldrà un certificat
metge i es tornarà el 100% de les classes que no hagi portat a terme des del moment de la
presentació de l’esmentat certificat a la secretaria del club.

-

Inadaptació dels nens d’entre 3 i 6 anys que s’hagin inscrit per primera vegada als cursets de
natació. Prèvia notificació a secretaria, es retornarà un % de l’import total seguint el següent barem:
o Si la baixa per inadaptació es comunica dins les 2 primeres setmanes (devolució 90%).
o Si la baixa es comunica a partir de la 3ª setmana (devolució del 70%).
o Si la baixa es comunica entre la 4ª i la 5ª setmana (devolució del 40%).
o A partir de la 6ª setmana no hi haurà devolució.

Passos a seguir per formalitzar la preinscripció
1.

2.
3.
4.

Heu d’entrar a la web del Club (www.cnbanyoles.cat). Si no disposeu d’ordinador, podeu accedir als
terminals del club o a la secretaria. El període de preinscripció és del 1 de setembre al 17 de
setembre i no cal fer-la a primera hora ni el primer dia. L’ACTIVITAT APAREIXERÀ COM A LLISTA
D’ESPERA JA QUE ÉS UNA PREINSCRIPCIÓ.
El dia 18 de setembre, a les 12h, es portarà a terme un sorteig públic al despatx si és necessari.
Durant el dia 19 de setembre es comunicarà, mitjançant mail, la confirmació dels usuaris que hagin
obtingut plaça. REVISEU LES DADES DEL NEN/A!!
El període de pagament, tant electrònic com presencial, s’estableix entre el 20 i el 26 de setembre.
En cas de no fer-se efectiu, s’entendrà que no interessa la plaça i s’ocuparà amb inscrits en llista
d’espera.
La inscripció quedarà formalitzada en el moment que es faci efectiu el pagament del curset.

Informació d’interès de l’activitat
a) Per les característiques de la piscina i la proximitat dels canviadors i els lavabos, els cursets de
mainada es realitzaran a la piscina exterior coberta.
b) El mes de juny les classes es realitzaran a la piscina interior.
c) A més dels festius oficials no hi haurà activitat els dies 7 i 9 de desembre, 5 de gener i 31 de març.

Recordatori
Recordeu que tant per fer la preinscripció com per realitzar les gestions via web, cal comprovar les dades a
secretaria (e-mail, mòbil de contacte i data de naixement) i sol·licitar la clau d’accés si no ho heu fet.
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