
NORMATIVA CURS NATACIÓ NADONSNORMATIVA CURS NATACIÓ NADONS
Introducció al medi aquàticIntroducció al medi aquàtic
Per un millor funcionament col·lectiu i personal de tots els usuaris
us recomanem les següents normes:

Accés a la instal·lació
• Entrada per la porta de grups, on caldrà ensenyar carnet d’abonat de l’alumne.
• Accés fins a 20’ abans de l’inici del curset.
• Només és permès d’entrar un acompanyant per nadó, tant als vestidors com a dins de la piscina, excepte el dia de portes 

obertes que es podrà accedir fins a dos acompanyant.
• Es permet l’accés amb el cotxet fins al vestuari. No disposem d’espai vigilat per a ells, ni cadenes per lligar-los pel que 

és responsabilitat de cadascú.

Piscina
• Material obligatori pel nadó: bolquer d’aigua per tots els nadons que encara no tinguin control de l’esfínter, banyador, 

xancletes o mitjons de piscina per tots els nadons que ja caminen, casquet de bany (opcional però recomanable a partir 
dels 24 mesos).

• Per a l’adult és obligatori portar: el casquet de bany, xancles, banyador i tovallola.
• Cal respectar les normes transmeses pels monitors i socorristes.
• Demanem una entrada pausada i sense presses. L’accés a la piscina el determinarà el monitor quan ho cregui oportú per 

evitar massificacions a l’aigua entre cursets.
• Està prohibit fer fotografies i/o vídeos dins de la piscina.
• No es poden entrar joguines ni cap tipus de material extern a la piscina
• No són permeses activitats que posin en perill la seguretat dels nens ( empentes, córrer per la platja de la piscina, etc... )

Vestidor i normes preventives
• És important marcar la roba amb el nom del nen/a. 
• Cal deixar la roba i resta de pertinences dins dels armariets que trobareu als vestidors. Aquests funcionen amb cadenat. 

És recomanable dutxar-se després d’utilitzar les piscines. 
• Es recomana no portar cap objecte de valor, ja que el CEM Besòs no es farà responsable de cap pèrdua, robatori o 

trencadissa encara que s’hagi portat i/o registrat a la recepció del centre.
• Recordem que està prohibit accedir a les zones de peus molls (dutxes vestuaris) amb calçat de carrer. Recomanem 

circular sempre amb sabatilles per les zones humides. 
• Informar al responsable de la instal·lació de qualsevol cas d’infecció que detecteu. 
• Es prega un bon ús de la instal·lació per evitar el seu deteriorament. 
• Recordem que està prohibit menjar i/o entrar ampolles de vidre dins de la instal·lació.

Normes administratives
• L’infant haurà d’estar correctament inscrit a l’activitat per poder-la iniciar.
• Les baixes de l’activitat s’hauran de comunicar a la recepció del centre o per e-mail a informacio@cembesos.com.
• El canvi d’activitat es realitzarà sempre que sigui possible i, hi hagi places disponibles. Es recomana no fer cap canvi fins  

a la finalització del trimestre en curs.
• La baixa de l’activitat s’haurà de notificar abans del dia 20 del mes corrent perquè sigui efectiva per al mes següent. 

En cas contrari, si fos de pagament, hi haurà l’obligació d’abonar la quota del mes següent (normativa general de la 
instal·lació).

• Un cop realitzada la inscripció, no es retornarà cap import si l’infant causa baixa per qualsevol motiu, podent sol·licitar 
la quota de baixa temporal per motius mèdics o baixa de manteniment per qualsevol altre motiu pel mes vinent, sempre 
que es notifiqui abans del dia 20 del mes corrent. Informació sobre el cost i avantatges d’aquestes quotes a la recepció 
del centre.

• En el cas que sigui el CEM Besòs, el responsable de no poder exercir l’activitat, el centre efectuarà les compensacions 
corresponents sempre que la durada sigui superior a 7 dies laborals. Les compensacions es faran a canvi del mateix 
servei i/o amb altres serveis del mateix o d’un import inferior dintre de la temporada i/o any vigent. 

• Les activitats es regiran d’acord amb el calendari escolar.
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