Escola La Seda
Centre Concertat infantil, primària i secundària
Pl. Pintor Grau i Sala, 5
Tl. 933790259

Natació
Escolar

Benvolguts pares i mares,
Aquest any el curs de natació escolar començarà el proper dilluns dia 4 d’octubre.
La quota anual de participació del curset és la següent: Infantil (P3, P4 i P5): 77€, 1r i 2n d’Ed. Primària: està exempt
d’abonar la quota corresponent aquest curs.
L’import s’haurà de fer efectiu a la secretaria del centre del 4 al 8 d’octubre.
L’horari serà el següent:
P3

Dimarts de 15’45h a 16’30h

P4

Dilluns de 15’45h a 16:30h

P5

Dijous de 15’45 a 16’30h

1r CI

Dimarts de 15:00 a 15:45h
Dijous de 15:00h a 15:45h

2n CI

NOTA:
Si un alumne no pot assistir
al curset, haurà de lliurar obligatòriament a la tutora un justificant mèdic.
A la web del centre hem penjat el Protocol que ens han fet arribar del Departament d'Esports de l'Ajuntament del Prat

Cal portar (tot marcat amb el nom)
- casquet de bany
- barnús o tovallola
- calces o calçotets
- sabatilles sense sivelles
- banyador
Recomanem que el dia de piscina els nens/es vinguin equipats/des amb xandall i bambes de velcro.
Els nens/es que dinen a casa s’emportaran la motxilla al migdia i portaran el banyador posat de casa.
...............................................................................................................................................................................
AUTORITZACIÓ:
(lliureu a les tutores abans del proper dimarts 21 de setembre.)

En/Na...................................................................................... amb DNI ...............................................autoritzo el meu
fill/a.............................................................................del curs ............... a realitzar el curs de natació escolar 2021-2022.
Anoteu qualsevol observació que considereu que haurien de conèixer els monitors/es de piscina (pell atòpica, asma) :
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Signatura pare, mare, tutor/a

Durant aquest curs SI
NO
puc ser voluntari/a per fer l’acompanyament a la piscina i col·laborar en els vestuaris.
Nom i Telèfon de contacte (en cas de ser voluntari/a)..........................................................................................
En cas que no hi hagi pares/mares voluntaris es buscaran monitors externs al centre, que farien incrementar el preu de
l’activitat.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable: ESCOLA LA SEDA
Finalitat:
Gestió de les activitats complementàries i extraescolars dels alumnes.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.
Drets:
Pot accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s'esmenten en la nostra Política de Privacitat.
Més informació: Consulta la Política de Privacitat a la nostra web http://www.colelaseda.com/

