
Normativa d’accés i sortida
Cursets de Natació intensius d’estiu 2022

Accés al centre per a la realització dels cursets

• L’accés al centre es realitzarà per l’entrada principal.

- Grup peixets: el monitor/a recollirà al grup a l’entrada del centre (pare/mare i nen/a) i els portarà al vestidor 
assignat per canviar-los la roba 15 min. abans del començament del curset. Només podrà accedir amb el 
nen/a una persona adulta.

- Grups cavallets: el monitor/a recollirà al grup a l’exterior del centre 10 min. abans del començament 
del curset i els portarà als vestidors infantils perquè es canviïn de roba, ajudant-los en tot allò que sigui 
necessari, ja que els pares/mares d’aquests grups no podran accedir al centre. A partir dels set anys, els 
nens/es que així ho desitgin poden utilitzar els vestidors generals corresponents a cada sexe.

• El pare/mare o tutor/a serà responsable del nen/a al vestidor fins que el monitor vingui a recollir-los.

• És recomanable que el nen/a porti una motxilla petita (amb el seu nom) per deixar la seva roba. Aquesta 
motxilla se l’haurà d’emportar el pare/mare per deixar lliure el vestidor i facilitar la neteja i desinfecció. 
Les motxilles dels grups de cavallets es guardaran en un lloc segur.

• Una vegada canviats de roba seran conduïts per un circuit marcat i segur a la piscina.

• Per un correcte servei d’entrades i sortides del nens/es es necessari la col·laboració de tothom, per això 
preguem la màxima puntualitat.

Finalització i sortida del curset

• La finalització del curset també serà esglaonada, primer sortiran els peixets i després els cavallets.

• Tots els nens/es realitzaran una dutxa a la piscina per treure’s el clor, i posteriorment els portaran als 
vestidors assignats.

- Grup peixets: el pare/mare accedirà al centre a l’hora assignada segons el grup.

- Grups cavallets: La recollida dels nens/es es realitzarà en el mateix lloc que a l’entrada, a la porta 
principal del centre. El monitor/a portarà cada grup i entregarà l’infant als pares/mares, no es deixarà 
cap infant sortir fins que no hi sigui el seu tutor/a per recollir-los/as. Aquells infants que s’autoritzin a 
sortir sols han d’entregar un document de responsabilitat omplert i signat pel pare/mare o tutor/a. Podeu 
demanar aquest document a la recepció del centre.

• Es prega màxima puntualitat també a l’hora de recollir als nens.
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