
Què cal portar per fer l’activitat? 
El pare, mare o acompanyant autoritzat ha de portar banyador, tovallola, 

xancletes, casquet de bany i la roba necessària per canviar el nadó en acabar 

l’activitat. El nadó ha de portar bolquers de natació o banyador bolquer i una 

tovallola o ponxo.  

A quina hora podem entrar al club si no en som abonats? 
15 minuts abans de l’inici del curset podeu accedir al club amb el carnet i fer ús 

dels vestidors i canviar el nen o nena a la zona habilitada dins de la piscina. 

D’aquesta manera els evitem canvis de temperatura. 

El meu fill pot entrar sol a la piscina? 
No, sempre ha d’anar acompanyat d’un adult (pare, mare o acompanyant 

autoritzat) durant tota l’activitat a dins de la piscina.  

Puc accedir a la piscina a veure la sessió? 
L’activitat es fa amb només un acompanyant a dins de la piscina. Si hi ha més 

d’un adult acompanyant-lo, haurà d’esperar a la zona de recepció, als diferents 

espais habilitats.  

Puc fer fotografies o filmacions en el transcurs de l’activitat?  
No, per normativa no es poden fer 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, fer fotografies i filmacions.  

Si té alguna malaltia a la pell pot accedir a la piscina? 
Cal confirmar-ho amb el vostre metge de capçalera o dermatòleg i entregar un 

informe favorable firmat al tècnic responsable de l’activitat.  

Natació nadons 



Puc fer alguna consulta al tècnic? 
I tant, però per tal d’evitar interrupcions en el transcurs de la classe preferim 

que facis la consulta abans de començar l’activitat o quan acabi, si el tècnic 

disposa de temps, o que concertis una entrevista amb el coordinador de l’àrea 

a través del mail jamaro@lesportiudellinars.cat  


