
Club Esportiu MuniCipal Ca n’ariMon

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84, 
Mollet del Vallès, Barcelona

93 570 60 97 

info.canarimon@canarimon.cat

•  Els alumnes amb edats compreses  entre els 3 i 14 anys es canviaran als 
vestidors  col·lectius de piscina.  La resta ho farà als vestidors d’abonats.

•  L’entrada als vestidors es pot fer 15 minuts abans de l’hora d’inici del curs. 
El temps màxim d’ús dels vestidors és de 20 minuts un cop finalitzada 
l’activitat.

•  L’accés als vestidors estarà tancat durant l’activitat
•  La roba i les bosses s’han de deixar als vestidors o al guarda-roba en cas 

d’ús dels vestidors col·lectius.
•  La instal·lació no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats. 
•  Els nens de 3 a 14 anys han d’esperar-se a la porta del vestidor fins que el 

tècnic els vingui a buscar i els retorni un cop finalitzada  la  sessió.
•  L’accés a l’àrea de piscina està restringit als alumnes. De la mateixa manera 

només es permet l’accés a la piscina amb roba adequada. Per aquest 
motiu, i per qüestions pedagògiques, no es permetrà als acompanyants 
ser presents durant el desenvolupament de les sessions.

inForMEs D’aValuaCiÓ
• A final de curs es farà entrega als nens/es d’un informe tècnic com a 

avaluació de l’aprenentatge assolit al llarg del curs.

iMportant
•  En cas de malaltia greu, crònica, discapacitats físiques o psíquiques, cal 

que ho feu saber a l’organització de les activitats en el moment de la 
inscripció. 

ConDiCions DE paGaMEnt
• Cal abonar el primer trimestre a la recepció del club en el moment de 

formalitzar la inscripció. Els següents pagaments es realitzaran per 
domiciliació bancària a dia 1 del 1r mes del trimestre.

•  En cas de no renovar, cal comunicar-ho a recepció per escrit abans del 
dia 20 de l’últim mes del trimestre.

• L’impagament d’un rebut, sense haver realitzat la baixa correctament, 
implicarà  la cancelació del servei i la futura disposició d’una plaça, fins 
que aquest quedi abonat.

•  No es farà la devolució de cap curs un cop iniciat.

ConDiCions GEnErals
•  El fet d’inscriure’s en un curs implica l’acceptació de la normativa. 
• Cal respectar estrictament l’horari d’inici de les sessions. En el cas dels 

cursos infantils, les portes dels vestidors quedaran tancades en el moment 
de l’inici de l’activitat i no es  podrà accedir als mateixos.

• Tots els cursetistes que utilitzin els vestuaris d’abonats hauran d’accedir 
amb el carnet del centre.

• Cal portar casquet de bany i xancletes. És recomana l’ús d’ulleres de 
natació.

•  Ca n’Arimon es reserva el dret d’anul·lar qualsevol curs que no arribi a les 
inscripcions mínimes.

•  Els cursos d’aiguaembaràs es facturaran mensualment en el cas dels
   NO SOCIS.

ConÈiXEs El sErVEi?

A Ca n’Arimon treballem amb totes les edats, tots els nivells i totes 
les franges horàries.

Busquis l’objectiu que busquis... aprenentatge, perfeccionament o  
terapèutic, segur que trobes el teu curs. 

Posa’t a les nostres mans!
Javi Martínez 
(Direcció àrea aquàtica)
javi.martinez@canarimon.cat

insCripCiÓ tEMporaDa 2017-18

DatEs
• INSCRIPCIÓ PREFERENCIAL (per als alumnes dels cursos de 

natació de la temporada 2016-17 i estiu 2017):
   28 d’agost al 3 de Setembre.

• PER A LA RESTA D’INTERESSATS:
   a partir del 4 de Setembre i fins a completar la capacitat màxima 

dels grups.

iMportant
- Preus amb IVA inclòs.
- Els preus són vàlids fins al 31 de Desembre de 2017.
- Els preus del 2017 poden patir variacions en funció de l’increment 

de l’ IPC.
- La inscripció en un curs significa l’acceptació de la normativa del 

mateix.

aCCÉs a la instal·laCiÓ

Cursos 
aQuÀtiCs

Temporada 2017 - 2018
DatEs DEl Curs

1r triMeStre

2r triMeStre

3r triMeStre

Del 2 d'octubre al 22 de desembre.

Del 8 de gener al 24 de març.

Del 3 d’abril al 22 de juny.
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11.00 - 11.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
16.30 - 17.00
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
11.00 - 11.30
17.00 - 17.30
16.30 - 17.00
16.30 - 17.00
11.30 - 12.00
12.00 - 12.30
12.30 - 13.00
18.30 - 19.15
18.30 - 19.15
18.30 - 19.15
18.30 - 19.15
18.30 - 19.15

10.00 - 10.45
10.45- 11.30
18.30 - 19.15
18.30 - 19.15
18.30 - 19.15
18.30 - 19.15
18.30 - 19.15
19.15 - 20.00
10.00 - 10.45
10.45- 11.30
11.30 - 12.15

19.15 - 20.00
19.15 - 20.00
19.15 - 20.00
11.30 - 12.15
12.15 - 13.00

10.00 - 10.45
20.00 - 20.45

9.15 - 10.00
10.00 - 10.45
20.00 - 20.45

9.15 - 10.00
19.15 - 20.00

dimarts i dijous
dimarts i dijous

dilluns i dimecres 
divendres
dissabte
dissabte
dissabte

dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dimarts i dijous

divendres
dissabte
dissabte
dissabte
dilluns

dimarts
dimecres

dijous
divendres 
dissabte
dissabte
dilluns

dimarts
dimecres

dijous
divendres 
divendres
dissabte
dissabte
dissabte
dimarts
dijous

divendres
dissabte
dissabte

dilluns i dimecres
dimarts i  dijous

dissabte
dilluns i dimecres
dimarts i  dijous

dissabte
dimarts i  dijous

4 - 18 mesos
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3 - 5 anys

6 - 9 anys

10 - 14 anys

iniciació
+15 anys

avançada
+15 anys

aiguaembaràs

19 mesos - 3 anys

CWnBB25
CWnBB23
CWnBB24
CWnBB01 
CWnBB11
CWnBB22
CWnBB12
CWnB24
CWnB23
CWnB25

CWnBB02
CWnB11
CWnB12
CWnB13

CWnaP01
CWnaP02
CWnaP03 
CWnaP04
CWnaP11
CWnaP13
CWnaP14
CWnaK10 
CWnaK18 
CWnaK19 
CWnaK20
CWnaK22 
CWnaK12 
CWnaK14
CWnaK15
CWnaK16
CWnaS10
CWnaS13 
CWnaS12
CWnaS14
CWnaS11

CWnai31 
CWnai24
CWnai11 

CWnaa32
CWnaa23
CWnaa11
CWpp23

aCtiVitat DiEs Horari CoDiVEstuaris
soCi

prEu MEnsual

no soCi

 
 

ABONATS

ABONATS

COL.LECTIUS

COL.LECTIUS

COL.LECTIUS

ABONATS

ABONATS

ABONATS

69,52€

34,77€

69,52€

34,77€ 

31,94€

26,33€ 

26,33€ 

69,52€
69,52€
41,46€
69,52€
69,52€
41,46€

139,04€

69,54€

139,04€ 

69,54€

63,88€

52,66€ 

52,66€ 

139,04€
139,04€
82,92€
139,04€
139,04€
82,92€
71,32€

AAFF_Triptic Natacio CAN General_2017.indd   2 19/07/17   17:14


