El curset de natació començarà el mes
d’abril, i aquest any al igual que l’anterior els nens es
repartiran en 2 dies, els de P3 divendres i els de P4 i P5
dimecres, ja que cada any el volum de nens apuntats
s’incrementa i la piscina per no baixar el rendiment dels
grups no vol asomir tanta quantitat de nens en un mateix
dia i hora. Per aquesta mateixa raó les places aquest any
seran limitades amb un màxim de 40 nens en total, amb
preferència els primers de fer el pagament.
Tot aquell que estigui interessat a apuntar al seu
fill/a haurà de fer l’ingrès a la Caixa de Pensions abans
del 20 de març per poder començar el grup sencer el dia 03
d’abril els de dimecres i el 05 els de divendres.
Cal recordar que el preu del curset varia si ets de
l’Ampa o no, i que un cop pagat el curset cal que posseu
el justificant de pagament juntament amb la fitxa de
matrícula correctament ompler-ta a la bustia de l’Ampa.
A part d’això cada nen/a que estigui inscrit ha de
tenir un responsable per portar-lo fins a la piscina i
ajudar-lo a cambiar així com quan acabi la classe ajudar-lo
a vestir-se.
Al començar el curset dins horari escolar els pares
que hagin d’acompanyar als nens/es fins la piscina hauran
de recollir-los a les 16:15 a l’escola de manera que els
doni temps d’arribar a la piscina, cambiar-se i començar la
classe. Demanem puntualitat. El curs acaba a les 17:15.
Tot aquell nen/a que estigui inscrit al curset però que
el dia de natació no vagi cap responsable a buscar-ho a
l’escola per portar-ho a la piscina no farà classe i per tant
es quedarà a l’escola.
Atentament,
L’Ampa

Comunicat de la piscina
Es demana a tots els pares i avis que acompanyen
als seus fills i néts a la piscina en l´activitat extraescolar
del dimecres o divendres a la tarda que per petició expresa
dels monitors i per un millor funcionament es respectin les
normes de l´instal.lació:
L´horari d´entrada als vestidors és a les 16:15 i a
l´activitat és a les 16:30 no es pot entrar amb antel.lació al
recinte de la piscina, ja que abans hi han d´altres
cursetistes i els monitors no poden estar vigilant als nens,
que per horari encara no els toca, doncs privariem als
altres alumnes de rebre correctament els cursos.
Els acompanyants no poden entrar els nens a la
piscina, són els monitors els que entren dins els vestidors a
buscar-los, facilitant així un bon ordre en l’entrada i
sortida de grups.
A l’hora de canviar als nens, un cop acabada
l’activitat, només pot entrar dins el vestidor UN
acompanyant per nen, sinó sobreocupem aquest espai i no
hens podem moure amb comoditat.
Aprofitem, també, per informar-vos que la jornada
de portes ofertes serà el dia 12 de juny pels de dimecres i
el dia 14 de juny els de divendres i l´últim dia de piscina és
el dia 19 i 21 de juny respectivament.
Cordialment,
Equip Tècnic de la Piscina Municipal de Salt
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Per tant adjunto resguard de l’ingrés
bancari al compte corrent núm:
2100 8161 24 2300023816 de la Caixa de
Pensions, de la quota total de ...........Euros.
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