
Club Natació Caldes 
Zona esportiva Les Cremades 
Tel. 93 865 04 23 
Fax 93 865 04 23 
www.cncaldes.com 
08140 Caldes de Montbui 

- 1 - 
 

NORMATIVA CURSETS PARTICULARS 2020-2021 
 

 

Accés a la Instal·lació  
 

- Per tal de millorar la gestió dels vestidors i seguint el punt 5.4 de la normativa de les 
instal·lacions, només podrà entrar a la zona dels vestidors de grups, un adult per infant 
fins als 6 anys. 
 

- Aquest any com a novetat, degut a la Covid-19 i així evitar aglomeracions, els nens i nenes 
a partir de 7 anys en endavant hauran d’accedir sols, sense un adult responsable, i aniran 
en tot moment acompanyats de la coordinadora que vetllarà per la seva seguretat, l’accés 
es farà per la porta exterior que dona al passadís de la piscina (entrant a sota de les 
escales que van al bar). 

 
- Es podrà accedir als vestidors 15 minuts abans (temps més que suficient) per tal d’estar 

preparats/des per entrar a fer l’activitat a l’hora indicada. Donat que els nens/es van al 
vestidor en grup es prega la màxima puntualitat a l’hora d’arribar. 
 

- Un cop finalitzat el curset tindran 15 minuts per sortir per evitar aglomeracions i facilitar 
a la resta d’infants que ve desprès l’ús dels vestidors. Els acompanyants que vinguin a 
recollir els nens s’esperaran a l’exterior del Club a que surtin, recordem que cal complir 
les normes de mascareta i distància en quant es traspassa la porta de ferro exterior de 
les instal·lacions del Club. 

 
- Per protegir la vostra intimitat i la de las resta d’usuaris, és prohibeix l’ús del telèfon mòbil 

als vestidors. 
 

- El C.N.Caldes no es fa responsable dels objectes perduts o robats dins dels vestidors. 
 

- Els alumnes tindran assignat un vestidor. Per tant, pel bon funcionament i una adequada 
organització, cal seguir les indicacions del personal del club. 
 

- L’accés a l’àrea de la piscina està restringida als alumnes. Per aquest motiu, i per 
qüestions pedagògiques i de normativa de seguretat pel COVID-19, no es permetrà als 
acompanyants ser presents durant el desenvolupament de les sessions. 

 

 

Normativa Covid-19 

- Els infants fins a 6 anys podran entra acompanyats només d’un adult. 

- Queda prohibida l’entrada d’acompanyants a les instal·lacions esportives amb nens i nenes 

majors de 7 anys . En tot moment aniran acompanyats de la coordinadora que els ajudarà a 

canviar-se i vetllarà per la seva seguretat.   

- Obligatori ús de mascareta pels espais comuns. NO en pràctica esportiva. 

- Control de temperatura a l’entrada (màxim 37.3º) 

- Higiene de mans en les pautes per hidratació. 

- Grup estables de cursets per garantir la traçabilitat en el cas d’un positiu. 

http://www.cncaldes.com/
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- No es podem utilitzar les dutxes. Els nens/es es dutxaran abans i desprès d’entrar a la piscina 

a les dutxes que hi ha a la piscina. 

- Els infants fins a 6 anys acompanyats, no podran deixar ni motxilles ni roba als vestidors. Cal 

que els adults acompanyants s’ho emportin. 

- Desinfecció del material individual abans i després de fer l’activitat i desinfecció de vestidors 

entre grup i grup. 

- En cas de que el nen/a o l’adult acompanyant, hagin donat positiu en COVID 19 durant els darrers 

14 dies, no podran accedir a les instal·lacions i cal seguir les normes indicades en el document 

que han signat les famílies “Declaració de Responsabilitat per a l’ús de les instal·lacions del Club 

Natació Caldes”. 

- Podeu veure la resta de normes i pautes que el Club ha establert en front la situació de 

pandèmia a la web del CN Caldes https://cncaldes.cat/covid19 

- En cas que un nen/a hagi de confinar-se, no es tornarà la part dels dies que no hagi fet els 

cursets. Només es procedirà a retornar l’import anticipat dels cursets en cas de malaltia greu o 

de llarga durada o en cas que la família entri en una situació de reducció d’ingressos per estar a 

l’atur o amb un ERTO, ambdós situacions prèvia justificació documental. 

 
 
Normativa General 
 
- Cal complir les normes i els consells de l’equip de monitors i de l’equip de socorristes. 

- Per raons d’organització, el Club es reserva el dret de modificar el grup/classe i/o a l’ensenyant. 

- La direcció podrà suspendre el dret d’entrada en cas de no respectar les normes establertes 

- Tots els cursets de natació seguiran el calendari escolar de Caldes. 

- En cas d’erupcions a la pell, febre i malalties contagioses, no es podrà accedir al curset. 

- Abans de començar la sessió es recomana anar al lavabo. 

- L’activitat de natació comença puntualment a l’hora establerta , 5 minuts abans de l’inici del 
curset, un responsable de vestidors passarà a buscar els nens/es menors fins a 6 anys, els de 7 
anys o més han d’estar 15 minuts abans a la porta exterior d’accés de cursets. 
 
- El/La responsable de vestidor és l’encarregat/da d’anar a buscar als nens/es i retornar-los 
novament. Els pares han de ser puntuals a la tornada dels nens.  
 
- No es podrà accedir al curset una vegada hagi començat l’hora. 

- No es podran recuperar classes. 

- Per a qualsevol aclariment o consulta dels cursets podeu adreçar-vos a la coordinació de 
cursets bé al telèfon 938650423 o bé per email a natacioparticulars@cncaldes.cat 
 

 

  

Material per a l’Activitat *: 

http://www.cncaldes.com/
https://cncaldes.cat/covid19
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Signatura acceptació normativa: 

-Motxilla d’esport amb banyador d'una sola peça  
-Casquet de bany  
-Sabatilles de piscina  
-Barnús o tovallola 
-Mascareta i una bosseta per guardar-la 
-Ulleres recomanables al nivell iniciació i obligatòries al nivell Mig i Alt. 

 
* RECOMANEM QUE TOTA LA ROBA VAGI MARCADA AMB EL NOM DEL NEN/A.  

 
Com a conseqüència de les normatives pel covid-19 us recordem que el servei d’objectes perduts només 

guarda les coses extraviades durant 24 hores 

 

Normativa d’inscripció i pagament. 

En cas de malaltia greu, crònica, discapacitat físiques o necessitats educatives especials, cal 
que ho feu saber en el moment de la inscripció. 

- Les inscripcions es faran on-line a la web inscripcions cursets i a la recepció del C.N. Caldes i no estarà 

confirmada fins fer el pagament. 

- Facilitats de pagament per a famílies amb dificultats econòmiques. Mes informació a la recepció del 

Club. 

- El pagaments seran trimestrals i caldrà abonar el 1r trimestre en el moment de fer la inscripció. 

- La resta de pagaments es realitzaran de la següent manera; 2n Trimestre s'haurà d'abonar de l'1 al 7 de 
Gener, el 3r Trimestre abans del 5 d'Abril. El pagament fora d'aquestes dates suposa la pèrdua de la 
plaça. 

- Tots els pagaments es faran sempre amb tarja de crèdit o efectiu 

- En cas de no renovar, cal comunicar-ho a recepció per escrit abans del dia 20 de l’últim mes del 
trimestre.  

- Fins al 31 d’octubre es podrà donar de baixa al nen/nena del curset i es retornarà la part proporcional no 

realitzada. 

******************************************************* 

ACCEPTO LA NORMATIVA COM A TUTOR/A RESPONSABLE DEL NEN/NENA: 

Nom del nen/nena Edat: 
DNI tutor/a: Email tutor/a: 
Telèfons de contacte:   Haga clic o pulse 

aquí para escribir 
texto. 

 

☐ 

Accepto la normativa cursets 
particulars 2020-2021 

Caldes de Montbui,  

d                                                   de 2020 

http://www.cncaldes.com/
https://cncaldes.cat/inscripcions

