
CURS DE
NATACIÓ
2016-2017

Dissabtes matí a la Piscina Miuicipal de Palafrugell

Edats: Nens i nenes de P4 a 1r d’ESO

Iniciació i perfeccionament

INSCRIPCIONS del 24 d’octubre al 4 de novembre de 2016
PER A MÉS INFORMACIÓ:

www.baixemporda.cat/esports
a/e: esports@baixemporda.cat

P L A T J A  D ’ A R O

PER A MÉS INFORMACIÓ

Consell Esportiu del Baix Empordà

Pl. Joan Carreras i Dagas núm. 4 bxs

17100 LA BISBAL D’EMPORDÀ

Tel. 972 46 32 07

a/e: esports@baixemporda.cat

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a dijous de 16h a 19h

i divendres de 9h a 14h

ORGANITZEN

COL·LABOREN

Territorial de Girona



CURS DE    
NATACIÓ

2016-2017

Dades del curs

Nombre de sessions: 25

Dia: Dissabte al matí

Horari: De 10 a 11 h.

Durada: De novembre a juny

Edats: Nens/es de P4 d’educació infantil a 1r ESO

Preu: 120,00€ (4,80€ per sessió)

El preu inclou el servei de moritoratge a la piscina, 

assegurança d’accidents dels participants i RC.

Inscripcions

Del 24 d’octubre al 4 de novembre de 2016
A les Oficines del Consell Esportiu del Baix Empordà.

Horari: de dilluns a dijous de 16h a 19h.

i divendres de 9h a 14h.

Instruccions
per a la inscripció

1. Ompliu amb lletres d’impremta el full
d’inscripció que trobareu a les escoles, 
a l’ajuntamnet del vostre poble o a les oficines del Consell 
Esportiu. No oblideu la fotografia ni cap dada, totes poden 
ser importants.
Les places són limitades per rigorós ordre d’inscripció.

2. No s’acceptaran preinscripcions; tampoc s’acceptaran 
inscripcions per fax o telèfon.

3. Porteu el full d’inscripció a les oficines del Consell Espor-
tiu del 24 d’octubre al 4 de novembre de 2016.

4. L’anul·lació de la plaça abans de l’inici del curs suposa la 
pèrdua del 10% del preu de la inscripció. Si es produeix una 
vegada ha començat el curs, la pèrdua serà del 75% excep-
te en casos de força major.

5. El pagament s’haurà de fer efectiu en el moment de 
presentar la inscripció. (Facilitats de pagament a consultar).

6. El Consell Esportiu del Baix Empordà es reserva el dret 
d’anul·lar el curs en cas que no s’arribi a un mínim de 15 
inscripcions.


