
  
 

Vacants Curs de Natació Temporada 2021 - 2022 

Temporada 2021 – 2022: 

 El Primer trimestre anirà del 4 d’octubre al 17 de desembre. 

 El Segon trimestre anirà del 10 de gener al 8 d’abril de 2022. 

 El Tercer trimestre anirà del 19 d’abril al 17 de juny del 2022. 

 Al finalitzar cada trimestre obrirem vacants per al següent. 

 
Per fer la inscripció a les noves places dels cursets de natació heu de seguir el següent procés: 

 
Proves de nivell: 

De l’1 al 5 de setembre s’ha d’omplir el formulari que adjuntem al finalitzar el document i enviar-lo per 

correu electrònic a cursetsnatacio.santcugat@eurofitness.com entre les 8 i les 20 hores, amb 

l'assumpte: PROVA DE NIVELL + l’any de naixement. 

El 6 de setembre s’enviaran per correu electrònic les hores assignades de cada grup per fer la prova de 

nivell. 

Les proves de nivell es faran del 7 al 9 de setembre. S’ha de portar el correu imprès i entregar al tècnic. 

A la prova, el tècnic donarà el resultat de nivell corresponent. 

 

DIES PER PROVES DE NIVELL DATA 

Nadons I i II, Px 2-3 (2019), Px blanc (2018) i Px groc (2017). *consulta condicions 

Px taronja (2016), Cv blanc (2015) i Cv groc (2014). 7 de setembre 

Cv taronja (2013), Cv verd (2012) i Cv blau (2011). 8 de setembre 

Cv negre (2010), Aigua esport (2009). 9 de setembre 

Adults (Aprenentatge i Tecnificació). 9 de setembre 

 

Els grups que no sol·liciten prova de nivell poden seguir el protocol d'inscripció directament. 

*No és necessari fer prova de nivell per a la plaça. Però si és necessari enviar les dades amb el 

formulari omplert per entrar en el sorteig. 

 
Sorteig: 

Realitzarem sorteig per a aquells grups en què la demanda superi l'oferta. Tenint en compte 

prèviament la prova de nivell, en cas de ser necessari. 

El sorteig es realitzarà el 10 de setembre i els resultats es publicaran a la web, a l'apartat de notícies, el 

13 de setembre. 
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Inscripcions: 

Per poder realitzar les inscripcions, has d'haver superat la prova de nivell i haver estat seleccionat en el 

sorteig de places. 

 
Les inscripcions dels cursets es realitzaran del 14 al 23 de setembre per correu electrònic a 

cursetsnatacio.santcugat@eurofitness.com amb el concepte: INSCRIPCIÓ + NIVELL 

(ex: Px taronja 2016), dins l'horari de 8 a les 20 hores. 

Adjuntant el formulari al final del document. 

Cal enviar el mail amb la data que especifiquem segon nivell: 

Dies per fer la inscripció: 

 

NIVELL DATA 

Peixet 2-3 (2019), Peixet blanc (2018). 14 de setembre 

Peixet groc (2017), Peixet taronja (2016). 15 de setembre 

Cavallet blanc (2015) i Cavallet groc (2014). 16 de setembre 

Cavallet taronja (2013), Cavallet verd (2012). 17 de setembre 

Cavallet blau (2011), Cavallet negre (2010). 21 de setembre 

Aigua esport (2009), Nadons I (2020), Nadons II (2021). 22 de setembre 

Adults ( aprenentatge i tecnificació). 23 de setembre 

 

 
L’ordre d’inscripcions es faran per ordre d’arribada de mail. 

S'ha d'afegir en el correu d'inscripció 3 opcions de dies (si existeix l'oferta, sinó 2 dies) per a la 

matriculació. 

Tingueu en compte que en cas de no fer la contractació de l’infant es donarà per perdut el dret a optar 

a la plaça ofertada. 

En cas de no haver estat seleccionat en el sorteig i ser apte per al nivell, podeu sol·licitar informació de 

places a partir del 27 i fins al 30 de setembre 
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Molt Important: 

 Caldrà haver realitzat tot el procediment anterior: Prova de nivell i confirmació per part del 

tècnic si es apte/a. 

 La inscripció serà al grup que correspongui segons el nivell que estableixi el tècnic. 

 El curset es de caràcter anual (Oct. 2021 al Juny 2022) i els pagaments es realitzen 

trimestralment. 

 En cas de baixa cal signar l’imprès corresponent entre dia 1 i 7 de l’últim mes del trimestre, 

presencialment. 

 En cas de no respectar els terminis administratius comportarà l’anul·lació de la plaça de l’Infant. 

 Els horaris i els dies del curs no es poden modificar. 

 

Documents per realitzar la inscripció: 

 DNI/PASSAPORT o document acreditatiu del nen i del pare/mare o tutor. 

 Numero de compte bancari per domiciliar el rebut. 

 

Condicions: 

 Es necessari signar el contracte el primer dia del curset del nen. 

 El primer pagament es realitzarà per compte bancari, un cop rebut el mail de confirmació de la 

contractació. 

 El pagament es realitzarà mitjançant canal universal Pay o domiciliació de rebut bancari. 

 Els preus publicats son de caràcter trimestral. 

 Un cop feta la reserva, en cas de desistiment no es farà devolució de l’import del trimestre 

excepte per problemes mèdics justificats documentalment. 

 Un cop feta la reserva del dia i hora no es pot fer cap canvi. 
 

Descomptes: 

 

 20% descompte per a famílies nombroses i monoparentals, 

 10% descompte quota famílies. 

 33% descompte pensionistes. Imprescindible portar aquest document. 

 
 Podeu consultar horaris de temporada  al aweb, a l'apartat de notícies:    https://eurofitness.com/santcugat 

Normativa COVID cursets de natació: https://eurofitness.com/docs/200915_protocol_cursets.pdf 

Restem a la vostre disposició a: cursetsnatacio.santcugat@eurofitness.com 
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FORMULARI PER SOL·LICITAR LA PROVA DE NIVELL 

 

Dades tutor legal: 

 

Nom i cognoms: 

 

Telèfon de contacte: 

 

Data de naixement : 

 

DNI: 

 

 
Dades de l’infant: 

 

Nom i cognoms: 

 

DNI: 

 

Grup de cursets al que anirà (s’escull en funció de l’any de naixement): 

 

EX: grup peixet 2-3: any naixement 2019. 

 

Data de naixement : 

 

 
Es demanarà el número de compte bancari una vegada s’ha confirmat la inscripció del cursetista. 



FORMULARI PER A LA INSCRIPCIÓ 

 

Dades tutor legal: 

 

Nom i cognoms: 

 

Telèfon de contacte: 

 

Mail de contacte: 

 

DNI: adjuntar foto 

 

Número de compte bancari: adjuntar rebut. 

 

 
Dades de l’infant: 

 

Nom i cognoms: 

 

DNI: adjuntar foto 

 

Grup de cursets al que anirà (segons resultat donat pel tècnic): 

 

EX: grup peixet 2-3: any naixement 2019. 
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