
PERÍODE D’ INSCRIPCIÓ 
 

Del 30 d’AGOST al 12 de 
SETEMBRE 

(per a socis i no socis) 
 
L’ordre pel qual s’hagin fet 
aquestes pre-inscripcions no 
donarà cap dret. En el supòsit 
de germans en el mateix dia i 
horari, es garanteix que 

  

  
   

 

 

 

 TIPUS D’INSCRIPCIÓ 
 

TEMPORADA(d’octubre 2021 a juny 2022) 
TRIMESTRE (d’octubre a desembre 2021) 

Una vegada finalitzat el 
trimestre, la plaça no està 
garantida per al proper 
trimestre i s’haurà de tornar a 
fer el procés de preinscripció. 
 
 

  
   

 

 

 

 

 

 

PASSOS A SEGUIR PER 
FORMALITZAR LA  PRE-INSCRIPCIÓ 

*Comproveu les dades del nen/a a 
secretaria i sol·liciteu la clau d’accés si no la 

teniu. 

1. Entreu a la web del Club 
(www.cnbanyoles.cat). El període de 
preinscripció és del 30 d’agost al 12 
de setembre i no cal fer-la a primera 
hora ni el primer dia. L’activitat 
apareixerà com a llista d’espera ja 
que és una preinscripció. 
 

2. En cas de superar el límit de places, 
es realitzarà un sorteig públic el 
dimecres 13 de setembre, a les 12h al 
despatx del Club Natació Banyoles. 

 
3. El 14 de setembre es comunicarà, 

mitjançant  mail, la confirmació dels 
usuaris que hagin obtingut plaça.  

 
4. El període de pagament, tant 

electrònic com presencial, s’estableix 
del  15 i el 19 de setembre. En cas de 
no fer-se efectiu, s’entendrà que no 
interessa la plaça i s’ocuparà amb 
inscrits en llista d’espera. 
La inscripció  quedarà formalitzada 
en el moment que es faci efectiu el 
pagament del curset. 
Només es podrà fer 1 inscripció per 
cada torn o horari. Si se’n detecten 2 
o més inscripcions d’un mateix usuari, 
es considerarà com a vàlida la 
primera que hagi arribat. El fet 
d’haver fet activitats els anys anteriors 
no dóna cap mena de prioritat. 
 

5. A l’hora de fer el sorteig, es donarà 
prioritat a: 
– Socis 
– Temporada 
– Germans inscrits mateix dia i hora. 
– Inscrits a Escola Esportiva. 
 
 
 
 

 

CURSETS NATACIÓ MAINADA  
BASES INSCRIPCIONS 

21/22 

 

 

 

 

PREUS i PAGAMENTS 
TRIMESTRE 

 

 

2 dies 1 dia   
Socis 113€ 62,90€ 

No socis 224,00€ 123,70€ 
TEMPORADA 

 

 

2 dies 1 dia   
Socis 328,30€ 183,00€ 

No socis 650,50€ 361,25€ 
 
Es podrà fer entre el 15 i el 19 de 
setembre, un cop confirmada la plaça 
amb pagament electrònic a la web del 
Club (www.cnbanyoles.cat) o presencial 
a la secretaria del club (en metàl·lic o 
targeta) 
Dte.10% per família nombrosa (presentant 
els papers a l’hora de fer el pagament). 
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http://www.cnbanyoles.cat/
http://www.cnbanyoles.cat/


 

 
HORARIS 

 
 

 

 

NASCUTS ENTRE EL 2015-2018  (3 a 6 anys) 
2 DIES 1 DIA 

 DE 17:00h a 17:45h 

 DILLUNS 
 

 DIMARTS  

 DIMECRES 

 DIJOUS  

 DIVENDRES 

 DE 17:50h a 18:35h 

 DILLUNS 

 DIMARTS 

   DE 17:00h a 17:45h DIMECRES 
 
 
 
 
 

DILLUNS i DIMECRES DIJOUS 

DIMARTS i DIJOUS DIVENDRES 

    DE 17:50h a 18:35h DE 18:40h a 19:25h 
DILLUNS i DIMECRES DIMECRES* 

DIVENDRES 
DIMARTS i DIJOUS DE 10:00h a 10:45h 

 DISSABTE 

 DE 10:45h a 11:30h 
       DISSABTE 
  DE 11:30h a 12:15h 

      DISSABTE 
  NASCUTS ENTRE EL 2012-2014 ( 7 a 9 anys) 

2 DIES 1 DIA 
 DE 17:00h a 17:45h 

 

   DILLUNS  
 
   DIMARTS 
 
   DIMECRES 

    DIJOUS 

    DIVENDRES 
 DE 17:50h a 18:35h 

     DE 17:50h a 18:35h   DILLUNS 
  DILLUNS I DIMECRES   DIMARTS 

  DIMARTS I DIJOUS   DIMECRES 

   DIJOUS 

   DIVENDRES 

 DE 18:40h a 19:25h 

   DIMARTS 

   DIMECRES 

   DIJOUS 

   DIVENDRES 

 DE 10:00h a 10:45h 
   DISSABTE 

 DE 10:45h a 11:30h 

   DISSABTE 
 

 DE 11:30h a 12:15h 
    DISSABTE 

  

 

NASCUTS ENTRE EL 2005-2011 (10 a 16 anys) 
 2 DIES 
 DIMARTS I DIJOUS DE 18:40h a 19:25h 
                            

  

 

BAIXES i DEVOLUCIONS 

Només s’efectuaran devolucions en cas de 
baixa permanent o per Covid-19: 

 Malaltia que incapaciti a l’alumne portar a terme 
la pràctica de la natació (caldrà certificat metge). 
Es retornarà el 100% de les classes que no hagi 
portat a terme des del moment de la presentació 
del certificat a la secretaria. 

 Inadaptació de nens d’entre 3 i 6 anys, inscrits per 
primera vegada als cursets de natació. Prèvia 
notificació a secretaria, es retornarà un % de 
l’import total seguint el següent barem: 

• dins les 2 primeres setmanes (devolució  
90%) 

• a partir de la 3ª setmana (devolució 70%) 
• entre la 4ª i la 5ª setmana (devolució  40%). 
• A partir de la 6ª setmana no hi haurà 

devolució. 
 Covid-19 Es valorarà cada cas segons l’estat de la 

pandèmia i les normatives establertes en cada 
moment. 

 

 

 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 
 

 Els cursets es realitzaran a la 
piscina exterior coberta. 

 El mes de juny les  classes es 
realitzaran a la piscina interior. 

 A més dels festius oficials no hi 
haurà activitat els dies 24 i 31 
de desembre, el 5 de gener i 
el 16  d’abril. 

  
   

 

 

 RECORDATORI 

 Comproveu les 
dades del nen/a a 
secretaria (e-mail, 
mòbil de contacte i 
data de naixement) 
i sol·liciteu la clau 
d’accés si no la 
teniu. 
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