Malibú Esportiu

Particulars

Classes individuals per a totes les edats a hores
convingudes. Preu per 30‘: 21,00 €

93 726 55 23

Cursets

HORARIS

* Consultar pels menors de 3 anys.
* Es formen grups reduïts segons el nivell
* Places limitades i s’omplen per ordre
d’inscripció.
* Els cursets es fan per mesos naturals. Els
dies festius no hi ha classes.
* L’alumne que vol seguir un altre mes, ha
de comunicar-ho abans del dia 25 del mes
anterior per tal de reservar la plaça.
* El temps d’utilització del vestidor és:
15 minuts abans i després de classe.
* Els acompanyants no tenen dret d’entrar a
la zona de dutxes ni a la piscina.
* El curset es paga abans de la primera
classe de cada mes.
* Abans d’entrar al vestidor, tots els
cursetistes han d’identificar-se a recepció.
* Les faltes d’assistència no es poden
recuperar.
* Cap cursetista no pot fer ús d’un altre
vestidor diferent del que li ha estat assignat.
* Es fan diplomes (color) de nivell a preu
especial de 2 €

ADULTS
Dimarts i Dijous
de 08 a 08.45h
de 19.30 a 20.15h

INFANTILS
Dilluns i Dimecres
De 18.30h a 19.15h

2018-19

Professionals de l'ensenyament amb la màxima seguretat

Dimarts, Dijous
i Divendres
De 18.15 a 19.00

CURSETS NATACIÓ

PREUS VIGENTS i NORMATIVA

QUADRE TÈCNIC:

Els monitors i monitores de la Piscina tenen com a mínim la
titulació legal exigida per ensenyar a nedar. A més, alguns d 'ells
són socorristes aquàtics i tots s'acullen als plans de formació del
Club Malibú Esportiu.

EQUIP NECESSARI:

* Vestit de bany: per a les nenes petites és aconsellable el banyador
sencer o la calceta sola i per als nens el banyador tipus ‘slip’.
* Casquet de bany: Obligatori.
* Xancletes de bany: Obligatòries. Ideal sabatilles netes, fàcils de posar i treure. A partir del vestidor, no es pot anar amb sabates de carrer.
* Tovallola o barnús.

Aprendre a nedar és cosa seriosa,
com per salvar LA VIDA!

Bosch i Cardellach 47, 08202 Sabadell

937265523

www.malibuesportiu.com

