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CAMPUS D’ESTIU CLUB NATACIÓ PALMA 
JULIOL i AGOST 2019 

Classes de natació diàries- Activitats esportives i jocs- Jocs 
aquàtics -Tallers de manualitats 

 
MESOS:   Juliol i agost  
HORARI: De  dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
EDATS:   De  3,5 a 12 anys  
                       
PREUS PER NIN/A JULIOL I AGOST 
1 Setmana     (5 dies) 105 € 
2 Setmanes  (10 dies) 205 € 
3 Setmanes  (15 dies) 290 € 
4 setmanes    ( 20 dies) 365 € 
1 Mes        (Del 2 al 31)   385 € 
 
GUARDERIA: De 8 a 9 hores  
1 Mes 45 € 
1Quinzena 25 € 
 
SERVEI DE MENJADOR***: De 14 a 15:30 hores  
1 Mes 65 € 
1Quinzena 35 € 
Díes solts   4 € 
 
**** Per als pares que no puguin recollir els nins a les 14 hores, oferim la 
possibilitat que, PORTANT CADA NIN EL SEU MENJAR, puguin recollir-
los a les 15:30 hores. Hi haurà monitors durant aquesta hora i mitja que 
s'encarregaran del menjador 
 
DESCOMPTES (només aplicables a l'horari de 9h A 14h. No s'apliquen a 
la guarderia ni al menjador) 
 

 Als germans se'ls aplicarà un 20% de descompte 
 Als nedadors federats del club se'ls aplicarà un descompte del 25% 
 Abonats del club 15% 
 Abonades Gimnàs Woman 10% 
 Als nins que s'inscriguin els dos mesos, juliol i agost (complets), se'ls 

aplicarà un 10% de descompte. 
 Als nins cursetistes que hagin assistit a classes, almenys, el segon 

trimestre de l'any 2019 (abril, maig i juny) se'ls aplicarà el 10% 
 
*** Els descomptes NO són acumulables)* 
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FORMA DE PAGAMENT: A l'oficina del club en efectiu o amb targeta de 
crèdit 
 
En el moment d'inscriure s'haurà d'abonar, com a mínim per reservar la 
plaça, el 50% de l'import. La resta s'haurà d'abonar abans de començar 
el campus 
 
INSCRIPCIONS: Del 15 d'abril al 26 de juny de 2019 
 
Per a més informació a l'oficina del club. 
 

¡¡¡¡ PLACES LIMITADES ¡!!!!! 
 
NORMES GENERALS: 
Aquells nins/es inscrits que, per alguna causa, desitgin cancel·lar la inscripció 
els serà retornat l'import de la quota sempre que no s'hagi iniciat el mes de 
juliol i / o agost 
 
S'hauràn de respectar els horaris d'entrada i recollida dels nins. 
 
S'ha d'acudir al campus amb el següent material: 
 
 Berenar per prendre a mig matí 
 Cantimplora  
 Calçat esportiu 
 Roba esportiva 
 Banyador 
 Gorro de natació  
 Ulleres de natació (és aconsellable) 
 Tovallola i xancletes 
 Crema solar 
 Gorra per a jocs en exterior 
 Es aconsellable portar una muda de roba neta 

 
Tot el material per als tallers  ho proporcionarà el Club Natació Palma. 
 
MOLT IMPORTANT: En el moment de la inscripció, caldrà adjuntar una 
fotocòpia de la targeta sanitària i / o de l'assegurança privada del nin/a 
 
REUNIÓ INFORMATIVA CAMPUS 2019: 
 
Els dies DIJOUS DIA 27 de JUNY i DIVENDRES DIA 28 de JUNY a les 
19:30 HORES tindran lloc sengles reunions informatives per als pares dels 
nins/es inscrits al Campus on se'ls presentarà als monitors i es farà entrega 
del planning de les activitats. 
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        Nº RESERVA……………GRUP………… 

 
FULLA d’INSCRIPCIÓ - AUTORITZACIÓ 

 
El/La sotasignant, autoritzo a: 
 
Llinatges…………………………………………………………………………….. 
 
Nom…………………………………..amb DATA de naixament…………… 
 
 
A realitzar l'activitat: Campus d'estiu organitzat pel Club Natació Palma 
 
Telèfons de contacte: 
Mare     Mòbil…………………………………………………… 
  Treball………………………………………………… 
             Particular…………………………………………… 
 
Pare     Mòbil……………………………………………………. 
             Treball…………………………………………………. 
             Particular………………………………………………. 
 

i desitjo inscriure`l: 
 De l’ 1 al 31 de juliol  385€   De l’1 al 30 d’agost  385€ 
  4 setmanes (20 dies)  365€  4 setmanes (20 dies)  365€ 
 3 setmanes (15 dies)  290€  3 setmanes (15 dies)  290€ 
 2 setmanes (10 dies)  205€  2 setmanes (10 dies)  205€ 
 1 setmana (5 dies)  105€  1 setmana (5 dies)  105€ 

 
 

Servei MENJADOR (de 14 a 15:30 h) 
 Mes 65 €  
 Mig mes 35 €  
 Díes solts 4 €  

*** Per a  altres  opcions, demanar a l’oficina 
 

Servei GUARDERIA (de 8 a 9 hores) 
 Mes 45 €  
 Mig mes 25 €  

 
AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES / ACCEPTACIÓ DE NORMES I SORTIDAS 

La signatura d'aquest full d'inscripció comporta l'acceptació de la normativa general de funcionament i seguretat de 
l'activitat. A més AUTORITZE el meu fill / a a participar en activitats fora del recinte del Club Natació Palma. 
El sotasignat autoritza que l'entitat Club Natació Palma conservi en fitxers informàtics i / o en qualsevol altre suport 
físic les dades personals que li han estat facilitats per a la gestió i organització campus. De la mateixa manera 
s'autoritza al Club Natació Palma a utilitzar imatges fotogràfiques, reportatges audiovisuals i altres actuacions amb 
fins promocionals 
Per exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 
15/199, de 13 de desembre de Protecció de Dades, es pot adreçar al Club Natació Palma en Carretera de 
Valldemossa nº 2 07010 de Palma 
 
FIRMA AUTORITZADA: 
 
 
Nom del pare/mare/tutor………………………………………………………………… 
 
 
D.N.I……………………………………………………………. 


