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Àccura Sant Boi

estimulació aquàtica per nadons
La natació per nadons és una activitat que desenvolupen
conjuntament pares i fills, que té per objectiu familiaritzar
els nadons amb el medi aquàtic amb tots els beneficis
que aporta la seva pràctica.

Novetat!
Els DOS progenitors
PODEN PARTICIPAR
a l’activitat ALHORA

dates
Els cursets són de caràcter anual, coincidint amb el calendari escolar:
1r quadrimestre: del 5 de setembre al 21 de desembre.
2n trimestre: del 9 de gener al 2 d’abril.
3r trimestre: de l´11 d’abril al 22 de juny.
*Les dates poden variar segons el calendari escolar.

HORARIS I preus 1 DIA/SETMANA
preu trimestral 1r pagament

3-12 mesos

Dilluns 10h | Dimecres 17h
Dissabtes 9:15h, 10:45h i 12h

13-24 mesos

Dimarts i divendres 10:30h | Dimarts i dijous 17h
Dissabtes 9:45h,10:45h i 12:30h

soci

no
soci

setembre

no
soci soci

,

78€ 94€ 26€ 31 35€

25-36 mesos Dilluns 17h | Dimecres 10h | Dissabtes 10:15h i 12:30h
La duració de l’activitat és de 30 minuts

*A partir del segon germà es farà un
10% de descompte al germà més petit.
*El pare/mare ha de ser soci per a
aplicar el preu de soci/a.

inscripcions. 100% ONLINE
Les inscripcions per socis i cursetistes de la temporada anterior* seran a partir del
27 de juny i per nous cursetistes a partir del 10 de juliol. En el moment de la
inscripció s´abonarà setembre i la matrícula (si cal).
Inscripció 22€. Gratuïta pels socis que s´inscriguin abans del 10 de juliol.
50% de dte per cursetistes del 3 r trimestre que s´inscriguin abans del 10 de juliol.
En cas d´estar inscrit en una altra escola esportiva (tennis o pàdel) no s´abonarà
matrícula. Casquet de bany inclòs.

*Cursetista de la temporada anterior: inscrits i al corrent de pagament durant l’últim trimestre de la temporada anterior.

