
/Normativa

/Portes obertes cursets de natació per a familiars

> L’accés es fa per la porta de vidre situada a la dreta de l’entrada principal 15 minuts abans de l’hora d’inici de l’activitat.

> Es prega la màxima puntualitat pel correcte desenvolupament de les activitats.

> És obligatori respectar els horaris establerts.

> Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material, en fer-ne un mal ús, comportaran la seva reposició i poden suposar  
    la pèrdua del dret de cursetista. La direcció no es responsabilitzarà dels objectes perduts o oblidats a la instal·lació.

> Els acompanyants no podran accedir a cap àrea esportiva, ni als vestidors ni tampoc a la graderia.

> Cal que els alumnes portin tota la roba de vestir marcada.

> Els mainaders s’encarreguen de recollir, canviar i lliurar els nens. Cal portar tota la roba marcada amb el nom i cognom.

> Cal dur xancletes (tot i portar peücs de goma), vestit de bany, casquet de bany i tovallola o barnús.

> Pel que fa al comportament dels alumnes, es tindrà en compte la normativa de règim intern del centre, així com el Decret de Piscines  
    de la Generalitat que regula aspectes sanitaris, higiènics i de seguretat al recinte de les piscines.

> Del 12 al 17 de desembre de 2022 > Del 27 de març a l’1 d’abril de 2023 > Del 12 al 17 de juny de 2023

/Preus

Preus subjectes a possibles canvis a partir de l’1 de gener del 2023.

/Activitats infantils

/Horaris

/CURSOS I ACTIVITATS 
INFANTILS

Inici activitats 

01/09
/ Natació, training kids, zumba kids i pàdel infantil.

C/ Pallars, 484
08019 Barcelona
Tel. 933 083 553

info@cemmaresme.com
www.cemmaresme.com

  CEM Maresme          cem_maresme

* En el moment de la inscripció a un curset de natació infantil, caldrà comprar el casquet de bany corresponent al seu grup a la recepció del centre. El cost d’aquest serà de 4 €.
Data darrera actualització del document: 30/05/22.

MEDUSA CARGOL TORTUGA PEIXET DOFÍ CAVALLET POP COCODRIL

Nivell

Edat 6 - 12 mesos 13 - 24 mesos 25 mesos - 3 anys
4 - 5 anys  

o nivell similar*
* * * *

*Caldrà fer prova de nivell, si escau, per saber a quin grup pertany cada infant.

PG: Piscina gran      PP: Piscina petita      P: Pàdel

Inici Fi Espai DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

10:15 11:00 PG

11:00 11:45 PG

11:45 12:30 PG

17:00 17:30 PP     
17:00 18:00 P Pàdel Kids Pàdel Jove Pàdel Jove   
17:15 18:00 P     Baby Pàdel     
17:15 18:00 P Mini Pàdel   
17:15 18:00 PG         
17:30 18:15 2 Training Kids Zumba Kids 

17:30 18:00 PP

18:00 18:45 PG

18:00 19:00 P Pàdel Jove Pàdel Kids

RENOVACIONS 

14/06 

NOVES ALTES 

28/06

Baby Pàdel De 3 a 6 anys

Sessions de treball de psicomotricitat utilitzant 
elements de pàdel.

Pàdel Kids De 9 a 12 anys

Sessions d’aprenentatge on l’objectiu és 
millorar i/o pul·lir la tècnica del pàdel pàdel.

Mini Pàdel De 6 a 9 anys

Sessions de treball de coordinació utilitzant  
elements del pàdel. 

Training Kids De 6 a 15 anys

Sessions d’activitat esportiva on el nen/a 
treballa amb el seu propi cos, millorant agilitat, 
coordinació i força.

Pàdel Jove De 12 a 16 anys

Sessions d’aprenentatge on l’objectiu és 
el perfeccionament del pàdel.  

De 6 a 15 anys

Sessions coreogràfiques que combinen 
moviments de diferents disciplines 
de balls urbans. 

Zumba Kids

QUOTA MENSUAL 1 DIA / SETMANA QUOTA MENSUAL 2 DIES / SETMANA

 MEDUSA, CARGOL 31,39 € 46,00 €

TORTUGA, PEIXET, DOFÍ 34,02 € 48,63 €

CAVALLET, POP, COCODRIL 32,29 € 46,90 €

BABY PÀDEL, MINI PÀDEL, PÀDEL KIDS, PÀDEL JOVE 35,26 €

TRAINING KIDS, ZUMBA KIDS 20,82 €

/Inscripcions

MOLT IMPORTANT: La inscripció als cursets de natació, els canvis de dia i d’hora es faran efectius abans de la primera classe del mes.

PER DONAR-SE DE BAIXA: Cal fer-ho per escrit a la recepció de la instal·lació abans del dia 20 del mes anterior de la baixa.

> Renovacions de plaça a partir del 14/06/22

> Noves inscripcions a partir del 28/06/22

> Inscripcions a la recepció del centre o a l’àrea client del web.

> Preus subjectes a possibles canvis a partir de l’1de gener del 2023. 

http://www.cemmaresme.com
https://www.facebook.com/cem.maresme/
https://www.instagram.com/cem_maresme/
https://www.facebook.com/cem.maresme/
https://www.instagram.com/cem_maresme/
https://cemmaresme.com/

