ACTIVITAT EXTRA-ESCOLAR PROPOSADA PER AMPA CURS 2018-2019
PISCINA
La proposta, per a la pràctica esportiva de la Natació dels alumnes, és al Qsport
com a novetat aquest any el Ampa nomès haurà de passar les inscripcions dels
nens-nenas que volen fer el curs, per que tinguin un desconte del 10% i no
paguin la matricula de soci, el pagament i tots el tràmits del curs es faran
directament al Qsport.
Durada: 4 Trimestres que van repartits en els següents mesos:
- Setembre mes on es faran les proves de nivell( les noves incorporacions
s’afegiran la setmana del 15 de setembre) Abonant ½ mes.
- Octubre, novembre, desembre.
- Gener, febrer, març.
- Abril, maig, juny.
- Juliol (optatiu)
Si els infants no es donen de baixa, automàticament comencen l’01 de
setembre del curs següent.
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- Cada infant tindrà una targeta identificativa que li donarà pas al seu curs
-

(6€ que seran retornats al fer-ne la baixa)
Sistema de treball : per nivells.
Durada de la sessió: 55 minuts.
El calendari serà el laboral, això vol dir que si no es festiu els infants
tindran classe. No es regiran per el calendari escolar.
Qsport donarà unes inscripcions a AMPA que hauran d’omplir cada

infant amb les dades personals i el número de compta. D´aquesta forma
AMPA no es farà carreg del cobrament.
- Les baixes s’hauran de comunicar a Qsport abans de que comenci el
següent trimestre, ja que els pagaments es faran trimestrals( per
concretar dades exactes consultar a Qsport)
- Cost del crus: 28,80 €/mes (10% descompte sobre el preu dels nostres
cursillistes) Sempre i quant sigui demostrable que pertany a l’escola.
- Quan el grup arribi a 10 infants, es tancarà el nivell.

