En l’ajuntament d’Atzeneta, fins el 20 de juny.

Per a formalitzar la inscripció haurà de presentar-se junt a la
sol.licitud, el resguard de l’ingrés en Cajamar.
PLACES LIMITADES
ELS GRUPS ES FORMALITZARAN PER ORDE D’INSCRIPCIÓ

INSTRUCCIONS
El programa d’activitats aquàtiques
es realitzarà entre l’1 i el 31 de juliol.
Natació per a xiquets/xiquetes:
Les proves aquàtiques de nivell tindran lloc el primer dia de curset, és a
dir, l’1 de juliol, segons l’horari escollit.
El pagament del curs es farà mitjançant ingrés bancari de la quantitat
íntegra del curs al número de compte:

El fet d’estar inscrit als cursos només li permetrà accedir a la piscina en l’hora del curs,
havent d’abandonar la piscina o pagar la corresponent entrada o passe de temporada si vol continuar en la piscina.
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Per poder participar en les activitats, serà imprescindible, haver-les pagades dins de les dates establertes.
Els horaris poden patir canvis o alteracions fins
al començament de les clases, en funció del
número d’alumnes inscrits.
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PLAÇ D’INSCRIPCIÓ: fins el 20 de juny
de 2014.

CAJAMAR

Impartix els cursos l’empresa Divertiment, S.L.

Posteriorment s’haurà de portar el
resgaurd de l’ingrés a l’ajuntament.

ACTIVITATS
AQUÀTIQUES
ESTIU 2014

AJUNTAMENT D’ATZENETA
REGIDORIA D’ESPORTS

ENETA
AJUNTAMENT D’ATZ
TS
REGIDORIA D’ESPOR

PISCINA MUNICIPAL
D’ATZENETA

Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida
C/ Verge dels Desemparats, 38

Més informació a l’Ajuntament
Tel. 96.235.91.61
Telèfon: 96.235.91.61
Fax: 96.235.65.59
www.atzenetadalbaida.com
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Activitats Aquàt
Estiu 2014
al
Piscina municip
d’Atzeneta

ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER A ADULTS

+ ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER A ADULTS

NATACIÓ

AQUASPORT

Dilluns, dimecres i divendres

Dilluns i dimecres. De 20:00 a 20:45 h.

De 8:15 a 9:00 h.

CROSS-SWIM

NATACIÓ

Preu: 30 €

Dimarts i Dijous. De 20:00 a 20:45 h.

Dilluns, dimecres i divendres

MÍNIM 8 PERSONES.

NATACIÓ PER A XIQUETS I XIQUETES

De 10:00 a 10:45 h.

Preu curssets: 20 €
GIMNÀSTICA AQUÀTICA

NATACIÓ
Dilluns, dimecres i divendres
De 10:45 h a 11:30 h.

AQUA-BABY (Dirigit a bebés entre 5
mesos i 3 anys)

(Classes indicades per a gent amb problemes
d’artrosi, hèrnies discals, fibromialgia, …)
Dilluns, dimecres i divendres
De 9:00 a 09:45 h.
Preu: 20 €

Dilluns, dimecres i divendres
D’11:30 a 12:15 h.

Durant la sessió els bebés hauran
d’estar acompanyats per un adult.

Preu curssets: 30 €
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DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
NOM I COGNOMS ……………………………………………………........................
ADREÇA …………………………………………………………………………………
C.P. ………………… LOCALITAT ……………………………………………………
TELF/MÒBIL …………………………… e-mail: .......................……………………..
DATA DE NAIXEMENT DEL XIQUET/A: .........……………………..
ACTIVITAT EN QUÈ DESITJA MATRICULAR-SE:

Natació per a xiquets/es.
□ Natació (Dll-Dm-Dv de 10 a 10:45 h.)
□ Natació (Dll-Dm-Dv de 10:45 a 11:30 h.
□ Aqua-baby (Dll-Dm-Dv d’11:30 a 12:15 h)
Preu:

30 €

Activitats aquàtiques adults
□ Natació matí (Dll-Dm-Dv de 8:15 a 9:00 h.)
Preu: 30 €
□ Gimnàstica aquàtica (Dll-Dm-Dv de 9:00 a 9:45 h.) Preu: 20 €
Classes d’Aquasport i Cross-swim
□ Aquasport (dilluns i dimecres de 20: 00 a 20:45 h.)
□ Cross-swim (Dimarts i dijous de 20:00 a 20:45 h.)
Preu: 20 €
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de

Signat: ___________________
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