
          

                                                    

      

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONS MATRICULACIÓ 

1. Els dies per anar 2 sessions a la setmana son:  dilluns i dimecres ó dimarts i dijous. Es donarà 

preferència a totes aquelles persones que agafen aquests dies. 

2. Si l’usuari desitja assistir un dia ho ha de fer divendres o dissabte. 

3. L’alumne no podrà accedir al curs de natació el mateix dia de la inscripció , és per això que es prega 

entregar la fitxa d’inscripció abans de començar el mes. 

4. Cap alumne podrà entrar al curs de natació sense formalitzar correctament la inscripció.  

5. Les inscripcions es realitzen abans de l’1 de cada mes. No es podrà inscriure cap alumne una vegada 

començat el mes. 

6. És obligat domiciliar la inscripció, en cas d’acumular 2 rebuts sense pagar l’usuari pedra tots els     

drets adquirits en la inscripció y se li reclamaran els pagaments pendents amb un recàrrec.  

7. L’edat dels nadons és de 6 a 38 mesos. 

8. La organització es reserva el dret de poder canviar per qüestions de gestió la distribució dels grups 

avisant prèviament al alumne/a. 

9. No es tornarà els diners en cap dels pagaments una vegada començat el mes o el trimestre, 

independent del motiu, excepte si el motiu és competència de la Piscina Coberta.  

10. És obligació de l’alumne llegir la normativa de la piscina. Aquesta la pot trobar a la mateixa pàgina 

web de l’Ajuntament (www.genoves.es) o al tauler de la piscina coberta. 

 

 

HORARI PISCINA COBERTA 2020-2021 

Ajuntament del Genovés 

Àrea d’Esports 

PISCINA 

COBERTA 

GENOVÉS 

INSCRIPCIONS DEL 7 AL  11 DE SETEMBRE PER ALS 

PREINSCRITS. A PARTIR DEL 12 DE SETEMBRE 

INSCRIPCIONS LLIURES. 

INICI CURSOS L’1 D’OCTUBRE 

OBRIM EL 3 DE SETEMBRE 

 

INICI DELS CURSOS DE NATACIÓ 

1 D’OCTUBRE 

http://www.genoves.es/


¿COM, QUAN  I ON DONAR-SE DE BAIXA? 

Entregar el document de baixa per duplicat  a la piscina coberta, el mes d’abans 
de voler no assistir a les classes, i a cap lloc més. En cas contrari s’abonarà el 
abonament establert fins la data(Pots descarregar l’imprès a 

http://www.genoves.es/content/escoles-esportives) 

FITXA INSCRIPCIÓ EEM 2020/2021            

PREUS

ESCOLES ESPORTIVES 

CURS MENSUAL *TRIMESTRE 

Natació 1 dia (dv o dsb) 22€ 60€ 
Natació 2 dies (dll-dx ó dm-dj) 33€ 80€ 
Natació 3 dies (dll-dx ó dm-dj +dv) 35€ 95€ 

DESCOMPTES PER ALS CURSOS DE NATACIÓ 

3ª edat i Discapacitats 
30%* (Aportar una 

certificació). 
Alumne adult EEM 10% 
2on membre de la família 10% 
3er membre de la família 20% 

ENTRADA BANY LLIURE 

                                           3€   
*1er Trimestre (Octubre-Novembre-Desembre), 2on Trimestre (Gener-Febrer-Març), 
3er Trimestre ( Abril-Maig-Juny). Només es podran pagar els trimestres segons les 
opcions descrites, aquells usuaris que vulguen fer-ho fora d’aquests trimestres pre-
establerts tindran que inscriure’s mensual fins que arribe la data del següent trimestre 
i sol·licitar per escrit la modificació de l’abonament a la piscina, abans de que es 
passen les remeses (el dia 1 de cada mes). 

*Les sessions son de 45min i les de nadons de 30min. 

 

 

 

L’usuari/a  que s’inscriu és: 
NOM  

  
COGNOMS  

  
DNI  DATA NAIXE.  

  
ADREÇA  Nº  

POBLACIO  CP  

    
DADES 
BANCÀRIES* 

 
           

IBAN ENTITAT SUCURSAL DC Nª DE COMPTE 

E S                       

 *Obligatori complimentar les dades bancàries. 
CURS 
NATACIÓ 

 HORA   

  
PAGAMENT MENSUAL                                  TRIMESTRAL 

  
TELEFON  

  
EMAIL 

 
El pare/mare/tutor en cas de ser menor d’edat és: 
 

NOM  

 
COGNOMS  

 
DNI  

  
TELEFON 

Firma 

¿COM INSCRIURE’S?  

1er pas: ingressar l’import a CajaMar al número de compte:  

ES41 3058 2181 4227 3200 0011 

2on pas: entregar el rebut bancari i la fitxa d’inscripció a la piscina climatitzada. 

 


