
  
 

PROCEDIMENT PER LES INSCRIPCIONS DE NATACIÓ 
CURS 2022/2023 

 

DATES: 
 

1. ALUMNES que han realitzat l’activitat de natació durant el curs 2021-2022. 

o Del 20 de juny a l’1 de juliol (excepte 29 de juny): TOTS 
o Des del 31 d’agost:     RESIDENTS- SOCIS   

o Des de l’1 setembre:    NO RESIDENTS - SOCIS 

o Des del 2 de setembre:     NO SOCIS 

 

2. NOUS ALUMNES:  

o A partir del 5 de setembre 

 

HORARI: 
 

L’horari d’inscripcions serà de: 

- De 9 a 13 hores del 20 al 24 de juny i del 27 de juny a l’1 de juliol. 

- De 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores a partir del 31 d’agost. 

 

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ: 
 
- Es realitzarà via online al correu activitats@ordino.ad o bé per telèfon al 878104. 

- Si no s’ha realitzat l’activitat anteriorment, cal aportar totes les dades personals, i 

signar en tots els casos el full d’inscripció i d’acceptació del reglament dels cursets 

de natació. 

- Els infants majors de 3 anys que no hagin realitzat l’activitat anteriorment, han de 

passar una prova de nivell abans d’acullir-se a la inscripció. 

- La inscripció a un grup determinat no dóna dret a tenir plaça reservada en cas d’un 

canvi de grup posterior. 

- La inscripció l’ha de realitzar els pares o un adult degudament autoritzat (full signat). 

- NO S’ACCEPTARÀ CAP INSCRIPCIÓ, NI ES GUARDARÀ TORN O PLAÇA, 
SENSE L’ASSEGURANÇA, SEGONS CORRESPONGUI. 

 

 
DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE PER ACCEPTAR LA INSCRIPCIÓ: 
 

- Nadons (0 a 3 anys): certificat mèdic o assegurança extraescolar 2022-2023. 

- Natació infantil, perfeccionament (a partir de 3 anys): Assegurança extraescolar 

2022-2023. 

 

 

INICI DE LES CLASSES: el 19 de setembre. 
 

 

Per a més informació, us podeu adreçar al Sr. Ceci Núñez, cap de secció d’activitats 

aquàtiques al telèfon 878104, per correu electrònic a activitats@ordino.ad o també 

directament a la recepció del CEO. 

 




