
 

   

 

 

 

 

 

Renovació Curs de Natació Temporada 2020 - 2021 

La renovació de places dels cursets pel proper curs, es farà a la recepció del Club segons les dades 

establertes: 

 

NIVELL DATA DE 

NAIXEMENT 

DATA DE 

RENOVACIONS 

 NADONS 1 De 6 a 12 mesos 13 de Juliol  

NADONS 2 De 12 a 24 mesos 14 de Juliol 

PEIXET 2-3 2018 14 de Juliol 

PEIXET BLANC 2017 15 de Juliol 

PEIXET GROC 2016 16 de Julio 

PEIXET TARONJA 2015 17 de Julio 

CAVALLET BLANC  2014 20 de Julio  

CAVALLET GROC  2013 21 de Julio 

CAVALLET TARONJA  2012 22 de Julio 

CAVALLET VERD 2011 23 de Julio 

CAVALLET BLAU 2010 24 de Julio 

CAVALLET NEGRE 2009 27 de Julio 

AIGUAESPORT DOFINS 2008-2007 28 de Julio 

AIGUAESPORT TAURONS 2006-2005 29 de Julio 

APRENENTATGE  ADULTS 30 de Julio 

TECNIFICACIO 1NIVELL INTERMIG ADULTS 31 de Julio 

TECNIFICACIÓ 2 NIVELL AVANÇAT ADULTS 31 de Julio 

 

L'horari serà de 9:30h  a 13:30 h i de 17 a 20h. 

 

 

Tingueu en compte que en cas de no renovar, la plaça quedarà  a disposició de nous cursetistes. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precaució Covid-19. 

 

A causa del covid-19 els horaris de cursets de natació es poden veure alterats. En cas de que es 

produeixin canvis avisarem.  

 

 

MOLT IMPORTANT 

 

• Caldrà  estar al corrent de pagament i haver cursat el darrer trimestre. 

• La inscripció serà al grup que correspongui segons data de naixement. 

• Garantim plaça però no cap dia ni horari concret. 

• El curset es de caràcter anual (Oct. 2020 al juny 2021) i els pagaments es realitzaran 

trimestral. En cas de baixa cal signar l’imprès corresponent entre dia 1 i 7 de l’últim mes 

del trimestre.  

• L’inici del curs serà del 14 de setembre fins el 19 de juny de 2021 

• En cas de no respectar els terminis administratius comportarà la anul·lació del següent 

rebut. 

 

DOCUMENTS PER REALITZAR LA RENOVACIÓ 

 

• DNI/PASSAPORT o doc acreditatiu del Nen i del Pare/Mare o Tutor. 

• Acreditacions per efectuar descomptes. 

 

CONDICIONS 

 

• El pagament es realitzarà mitjançant targeta universal Pay. 

• Els preus publicats son de caràcter trimestral.  

• Un cop feta la reserva, en cas de desistiment no es farà devolució de l’import del trimestre 

excepte per problemes mèdics justificats documentalment. 

 

DESCOMPTES 

 

• 20%Descompte famílies nombroses i monoparentals,  

• 10%descompte quota famílies. 

• 33% pensionistes. 

• Imprescindible portar aquest document. 

 

Podeu consultar horaris de temporada al web https://santcugat.eurofitness.com/ 

Restem a la vostre disposició a: atencioclients.santcugat@eurofitness.com 
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