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El pare/mare o tutor legal haurà d’entregar signada a l’inici de curs una declaració responsable 
conforme el nen/a està en perfectes condicions de salut per realitzar l’activitat.

Si el tècnic detecta alguna afecció contagiosa o presència d'algun problema dermatològic sense avís 
previ, el nen/a no podrà realitzar l'activitat aquest dia i es dirà immediatament als pares o responsa-
ble legal.

En accedir al club, es pendrà la temperatura al nen/a, si és superior a 37,5º no podrà realitzar l’activi-
tat.

Hidrogel desinfectant obligatori a l'entrada dels nens.

Tenim un equip de canviadors per tal que els pares i mares no hagin d’entrar als vestuaris, reduïnt 
d’aquesta manera el nombre de persones al seu interior.

L’aforament màxim dels vestuaris kids serà de 12 persones (1 grup). Es senyalitzaran els espais 
lliures i facilitar així la distància de seguretat entre els nens i nenes.

S'habilitarà en el vestuari d'adults una banqueta perquè es canviïn els cursetistes més grans amb un 
monitor de vestuari amb la finalitat de descongestionar i no massificar el vestuari kids. Aquest espai 
es netejarà de forma immediata.

La mascareta és obligatòria a les entrades, sortides, a l'interior del vestuari i als desplaçaments per 
la piscina pels nens i nenes majors de 3 anys i el tècnics.

Després de cada sessió el material serà desinfectat.

S’ha dissenyat una distribució dels grups i els carrils de la piscina per tal que no coincideixin grups 
diferents en carrils contigus.

En les extraescolars i escoles de tennis i pàdel les entrades seran pel torn d’entrada i escalonades 
durant els 30 min previs a l’activitat.

Aquestes mesures poden ser modificades segons les recomanacions dels organismes competents 
i/o per afavorir un millor control i ortanització.

Des d'Àccura Sant Boi us agraïm que confieu en nosaltres en un any tan especial com aquest. És la nostra 

obligació i responsabilitat crear un ambient segur i de confiança on els vostres fills i filles puguin gaudir de 

l'aigua. És per això que hem pres una sèrie de mesures per garantir la seguretat de tots i totes.
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a tenir en compte

normativa

L’activitat aquàtica dels nens està regida per una metodologia pròpia anomenada “APRÈN JUGANT”
Diferenciem 6 grups de treball en funció del nivell dels alumnes.
El nivell de cada nen i nena es determinarà a partir de 4 ítems:

 No sap nedar: tortuga i calamar
 Mostra autonomia a l’aigua: sardina i dofí
 Té coordinació d’estils: orca i tauró

En cas de dubte es realitzarà una prova de nivell per part d’un tècnic de natació. 

El fet que un cursetista tingui un grup i tècnic assignat a l’inici del curs, no implica que per millorar el 
rendiment es decideixi fer algun canvi.  

Demanem que es respectin els horaris d’entrada i sortida per evitar conflictes d’ús amb altres activi-
tats. 

Horaris: els nens/es hauran d’estar 15 minuts abans de l’inici de l’activitat per entrar als vestidors 
amb els monitors de suport. Sortiran 30 minuts aproximadament després de finalitzar els cursets 
dutxats i canviats. 

Els pares i mares no podran accedir als vestidors. 

La direcció es reserva el dret de modificar o anul·lar els horaris o grups segons el nombre d’inscripcions.

L’entrada i sortida es farà per les portes d’extraescolars que tenim al costat de la porta principal del 
centre, segons el grup. 

La roba haurà d’estar marcada amb el nom per tal de facilitar el seu reconeixement. 

Els nens i nenes únicament han de portar el material necessari per realitzar l’activitat de piscina: cas-
quet de bany, banyador, ulleres (opcional), sabatilles de piscina, tovallola (tot marcat amb nom i cognoms).

Recomanem als nens que no portin objectes de valor, en cas que es perdin o trenquin, Àccura Sant 
Boi no es fa responsable dels objectes perduts.

A les recollides és necessari ensenyar el carnet de recollida que us facilitarem abans de l’inici dels cursets.
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Si el tècnic detecta alguna afecció contagiosa o presència d’algun problema dermatològic sense avís 
previ, el nen/a no farà natació i es trucarà immediatament als pares, o responsable legal.  

Els nens/es poden ser fotografiats i gravats en vídeo els dies de portes obertes.  

Àccura realitzarà fotografies per mostrar als pares i mares l’activitat Aquàtica del seu fill o filla. 

Les avaluacions es tornaran signades a l’inici de cada trimestre, per tal de poder continuar valorant 
l’evolució del nen/a durant tot el curs. 

normativa

Qualsevol dubte podeu consultar a info.santboi@accura.es
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calendari

inici i final de trimestre

festius
vacances

portes obertes i evaluacions

pre-temporada

  
Vacances de Nadal del 23/12/2020 al 08/01/2021

  
Vacances de Setmana Santa del 9/04/2021 al 18/04/2021

  
Vacances d’estiu

1r trimestre:  del 27 de setembre al 22 de desembre

2n trimestre:  del 10 de gener al 8 de març

3r trimestre: del 19 d’abril al 22 de juny
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Jo,                                                                                 amb DNI                                 pare/mare/tutor de                               

drets d’imatge

condicions contracte

he estat informat/da, he llegit i estic d’acord amb
 la normativa de l’activitat que es realitza al centre Àccura Sant Boi. 

Signatura: 

AUTORITZACIÓ PER LA PRESA D'IMATGES DE MENORS PER ÀCCURA SANT BOI
Amb la inclusió de les noves tecnologies dins dels mitjans a l'abast de la societat i la possibilitat que en 
aquests puguin aparèixer imatges del vostre fill/a durant la realització de les activitats de natació a 
Àccura Sant Boi atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18. de la Constitució i regu-
lat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

La direcció d’Àccura Sant Boi demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar les 
imatges en les quals apareguin individualment o en grup que es puguin realitzar als nens i nenes, en les 
diferents seqüències i activitats realitzades a Àccura Sant Boi, tant a les instal·lacions com fora d'elles. 

Sr, Sra

A 

Signat: (pare, mare o tutor legal) 

a de de 20 

com a pare/mare o tutor de 

autoritzo a Àccura Sant Boi a l’ús de les 
imatges realitzades en els cursos de natació d’Àccura Sant Boi. 

Autorització i conformitat de les condicions de contracte: 

La direcció es reserva el dret de modificar o anul·lar els horaris o grups segons el nombre d’inscrip-
cions.

El pagament de la matrícula i del 1r trimestre es farà en efectiu o targeta en el moment de la inscrip-
ció a recepció. 

S’hauran de portar les dades bancàries per tal de poder domiciliar els trimestres restants. 

Qualsevol baixa s’haurà de notificar abans del dia 20 del mes anterior a la renovació del trimestre 
vinent

Una vegada iniciat un trimestre, si es vol cursar baixa, no es retornaran els diners d’aquest trimestre.  

Els nens/es poden ser fotografiats i gravats en vídeo els dies de portes obertes.  

Àccura realitzarà fotografies per mostrar als pares i mares l’activitat aquàtica del seu fill o filla. 
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Els preus i condicions especials per ser soci estan supeditats a la continuitat del pagament de la quota 
durant tot el curset. En el cas que el nen o nena sigui baixa de la quota junior, s’haurà d’abonar aquest 
descompte.  
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS :

Àccura Bruc S.L., Juliol 2020Responsable: Áccura Bruc S.L., amb CIF B82994203 i domicili fiscal a C/ Bruc 

122 · 08009 Barcelona.Finalitat del tractament: Gestionar la seva sol·licitud d’inscripció, consulta o qualsevol 

requeriment que ens faci, així com informar-li de les activitats que portem a terme. 

L’informem també que gravem imatges amb la finalitat de vetllar per la seguretat de les persones i de la 

instal·lació. 

Aquestes imatges només s’utilitzaran amb aquesta finalitat i es guardaran el temps legalment previst.Aquest 

tractament està basat en el legítim interès d’informar als nostres clientes de les nostres activitats i de mantenir 

la seguretat de la instal·lació i de les persones i bens que hi trobem, i en la relació contractual que ens uneix. 

Terminis de conservació: les seves dades es conservaran els temps que duri la nostra relació comercial i fina-

litzada aquesta, els temps necessari i legal per respondre a les responsabilitats que puguin derivar-se de la 

relació contractual i/o mentre no revoqui el seu consentiment. 

Destinataris: Les seves dades seran cedits a aquells proveïdors que les necessitin per dur a terme els serveis 

que els hi hem contractat, així com les autoritats que ens ho requereixin en l’exercici de les seves competèn-

cies.

No està previst que fem transferències internacionals de les seves dades ni que prenguem decisions automa-

titzades que puguin afectar jurídicament o d’una altra manera significativament similar. 

Drets: vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, així com 

d’oposició i limitació del tractament, dirigint-se a la direcció rrhh@accura.com identificant-se amb el seu DNI. 

Les dades del nostre delegat de Protecció de dades són: Roberto López rrhh@accura.com.

També pot acudir a l’autoritat competent si considera que els seus drets ha estat conculcats www.aepd.com. 

Vostè es compromet a que les dades que ens ha facilitat són fidels a la realitat, així com a actualitzar-les si 

aquestes canvien.

Declara sota la seva responsabilitat, en el cas que ens hagi facilitat dades de menors i accedit al tractament 

dels mateixos, que té l’autorització i protestat per fer-ho. 

Per més informació visiti la nostra política de privacitat de dades a https://clubsaccura.es/files/Accura_Bru-

c_S_L_1.pdf


