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C/ Lleida, 40 - 2170 Torres de Segre (Lleida)

Com cada any, i ja serà la 20ª, per aquestes dates estem disposats, juntament amb el patrocini de
l’Ajuntament de Torres de Segre, a començar una nova temporada de natació i aquagym. A
continuació us presentem l’activitat detallada:

Lloc : Piscina Col·legi Episcopal (Lleida).
Horaris : De 15:00h a 16:00h (el curset té una durada de 50 min.).
Sortida : L'autocar sortirà a les 14:30h des de davant de l'Ajuntament de Torres.
Arribada : Es preveu entre 16:45h i les 17:00h al mateix lloc.
Edats : Tant curset de NENS (des de 3 anys) com d'ADULTS i de tots els
nivells, des d’iniciació fins a perfeccionament.

Grups: El grup d’Aquagym realitzarà el curs a la piscina petita i la resta a la piscina
gran.

¾ Dies en els quals hi haurà curset:
Octubre:
Novembre:
Desembre:
Gener:
Febrer:

18, 25
8, 15, 22, 29
13
17, 24, 31
7, 14, 21, 28

Març:
Abril:
Maig:
Juny:

7, 14, 21, 28
18, 25
16, 23, 30
6, 13

(Si hi hagués alguna modificació en els dies de curset ja es notificarà oportunament)

Preu : El preu serà de 180 € que s'abonaran en dos pagaments (a través del compte
corrent).

Forma de realitzar el pagament:
1.- Pagament de 105 € la segona quinzena de Novembre.
2.- Pagament de 75 € la segona quinzena de Febrer.
En cas de familiars directes (pares, fills i germans), només el primer pagarà l’import total dels curs, la resta gaudiran d’un
descompte del 10%, que s’efectuarà en el segon pagament.

El primer dia de curset ja es donarà els papers necessaris per omplir el nº de compte
corrent.

Inscripcions: AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE amb horari d’atenció
al públic. Telèfons: 973.79.60.05/ 973.79.20.97 (matins de 10:00h a 13:00h)

