
Què cal portar per realitzar l’activitat? 
El nen/a ha de portar banyador, tovallola o ponxo, xancletes, casquet de bany, 

ulleres de natació i la roba necessària per la dutxa i canviar-se al finalitzar l’activitat. 

A quina hora poden entrar al club? 
15 minuts abans de l’inici del curset, el nostre personal de facilitar l’estada recollirà 

el grup de nens de la zona de recepció del club.  

El meu fill/a pot entrar sol a la piscina? 
El nen/a ha d’entrar al vestidor acompanyat pel nostre personal de facilitar l’estada i 

un cop està preparat amb la roba adequada, el tècnic responsable el vindrà a 

recollir a dins del vestidor.  

Poden deixar la bossa o motxilla del nen/a al vestidor?  
Sí, sempre amb totes les pertinences guardades a dins de la bossa o motxilla i en 

els prestatges superiors de la zona assignada pel grup.  

Els nens es dutxen en acabar l’activitat? 
El nostre personal de Facilitar l’estada acompanya els inscrits al curs al vestidor i 

els ajuden a dutxar-se amb sabó, sempre i quan els nens siguin autònoms. Si no és 

així, s’hauran de dutxar en arribar a casa. Tots sense excepció passen per la dutxa 

a l’espai aquàtic per treure’s el clor de la piscina. 

On i quan recollim els nens?  
Els nens/es seran entregats a la zona de la recepció del club entre 20 i 30 minuts 

després de la finalització de l’activitat pel nostre personal de facilitar l’estada. Si el 

pare, mare o tutor vol que deixen sortir sol al nen/na, caldrà que entregui 

prèviament l’autorització corresponent, que trobaràs al final d’aquest document. 

Natació Infants 



Puc accedir a la piscina a veure la sessió? 
No, els pares o acompanyants esperaran a la zona de recepció en els diferents 

espais habilitats.  

Puc realitzar fotografies o filmacions en el transcurs de l’activitat?  
No, per normativa no es poden realitzar fotografies o filmacions a la zona aquàtica. 

Una vegada a l’any hi ha la jornada de portes obertes perquè pugueu veure les 

habilitats i l’evolució dels vostres fills, realitzar fotografies i filmacions a peu de 

piscina.  

Si té alguna malaltia a la pell pot accedir a la piscina? 

Cal confirmar amb el vostre metge de capçalera o dermatòleg i entregar un informe 

favorable firmat al tècnic responsable de l’activitat.  

Puc fer alguna consulta al tècnic? 
I tant, però per motius de control del grup i per tal d’evitar interrupcions en el 

transcurs de la classe preferim que concertis una entrevista amb el coordinador de 

l’àrea a través del mail jamaro@lesportiudellinars.cat  

Tindrem algun informe de l’evolució del nostre fill/a?  
Sí, farem entre 1 o 2 informes a l'any que s'enviaràn als pares/tutors de l'infant. 



Autorització per a la sortida sols dels nens a casa

EN/NA  com a pare/mare/tutor de 
 cursetista de L’Esportiu de Llinars

AUTORITZO que el meu fill/a surti sol de L’Esportiu de Llinars un cop finalitzada l’activitat.

Per aquest motiu ens fem responsables que marxi sol/a del club en el seu horari habitual.

Llinars del Vallès,   d’  de 

SignaturaDNI

autorització


