PISCINA
PISCINA DE SALT

Tenim conveni amb la piscina de Salt i paguem preu de soci. Els pares, mares o tutors
legals han d’acompanyar els alumnes a la piscina.
El curs vinent, atesa la situació de la Covid-19, s’han establert una sèrie de
mesures:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Els vestidors només es podran ocupar 10 minuts abans de l’hora del curs i 15
minuts després de la finalització
Només els alumnes de fins a 6 anys podran entrar al vestidor acompanyats
d’un adult. A partir de 7 anys hauran d’entrar sols
Els/les monitors/es entraran als vestidors a buscar als seus alumnes. No es
podrà entrar al passadís que dóna accés a la piscina
NO es podran utilitzar les dutxes. Aquestes romandran fora de servei. Els/les
monitors/es esbandiran als alumnes abans de tornar al vestidor
Un cop inscrits i abans de començar el curs, les famílies hauran d’omplir una
declaració responsable sobre la COVID-19
L’equip tècnic NO disposarà de material de préstec
En tot moment, tant en els vestuaris, com a les zones de pas i d’ús comú, serà
obligatori l’ús de mascareta
La normativa estarà subjecta a canvis depenent de les necessitats de cada
moment
Queden suspeses les jornades de portes obertes

INSCRIPCIONS

L’activitat es realitzarà un dia a la setmana, a escollir de dilluns a divendres, amb els
següents horaris i preu total, depenent del curs escolar de l’alumne/a:
P3 – 158,73 €:
a. De 17:25h a 18:10h
b. De 18:55h a 19:40h
P4 i P5 – 127,86 €:
1. Amb bombolleta:
a. De 17:10h a 17:55h
b. De 18:40h a 19:25h
2. Comencen a anar sense bombolleta:
a. De 17:25h a 18:10h
b. De 18:55h a 19:40h
3. Sense bombolleta:
a. De 17:15h a 18:00h
b. De 18:45h a 19:30h
1r a 6è – 153,90 €:
a. De 17:30h a 18:15h
b. De 19:00h a 19:45h

Caldrà escollir dues opcions, per ordre de preferència.
Els terminis d’inscripció i pagament són:
-

del 4 al 12 d’agost

*Per a poder gaudir d’aquesta oferta heu de ser socis de l’AMPA el curs 2020-2021.
El curs començarà l’1 d’octubre i acabarà el 21 de juny.
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: https://forms.gle/ZXEWfgKsU3Uczt638

PAGAMENT
La data límit per a poder fer el pagament és el 12 d’agost de 2020.
El pagament es realitzarà a través de transferència bancària al següent núm. de
compte corrent, indicant al concepte: Piscina, cognoms i nom alumne, curs

ES82 2100 5796 3202 0002 0299

S’ha de pagar tot els curs sencer i no es retornaran els diners sota cap concepte,
excepte en cas que s’anul·li l’activitat per part de la Comissió o per la Covid-19.

