
                                                            @cncastellet     #cncastellet     www.cncastellet.cat 

CURSETS ESTIU 2022 

 
 
Desde el club natació, ja anem preparant els cursets per l’estiu 2022. Aquest any oferim cursets de natació a 
les tardes de juliol I els matins d’agost. Estan adreçats a nens i nenes nascuts el 2019 i anteriors. 
Són sessions diàries de dilluns a divendres de 50 minuts de durada i durant 4 setmanes, amb grups 
diferenciats segons nivell/edat i dos monitors per grup. Les dates seran del 4 al 29 de juliol i del 1 al 26 
d’agost. 
 

PREUS CURSETS 2022: 
 

*Per a socis des de 2021 i anteriors i cursetistes d’hivern. 
 

 
Les inscripcions per socis es faran telemàticament del 23 al 26 de maig a la web: www.cncastellet.cat 
Si ets socis, posa’t en contacte amb el club i et facilitarem les claus d’accés. 
 
Les inscripcions per NO socis es faran de manera presencial el dia 28 de Maig (9.30-13 h) a la Fira del Vapor 
i els dies 11 i 18 de Juny al local del club de la Plaça 11 de setembre (10-12 h) 
 
IMPORTANT: El carnet de la piscina, tan per a cursetistes com per acompanyants, va a part del preu dels 
cursets. Es tramita a l’Ajuntament, a l’oficina de la OAC.  
 

Com realitzar el pagament:  
- Transferència bancària a l’IBAN: ES34 0081 5494 2000 0110 5419 
- En efectiu : el dia 28 de Maig a la Fira del Vapor o al Local Social del Club a la Plaça 11 de Setembre. 

11 i 18 de Juny (10-12 h). 
Cal fer el pagament abans de l’inici del curset. 
 
Per a més informació podeu contactar amb nosaltres a l’e-mail del Club: cncastellet@gmail.com 
 

 
Un estiu sense el CLUB NATACIÓ CASTELLET no és un estiu! 

 
Us esperem!! 

 

PREUS CURSETS D’ESTIU 2022 – CLUB NATACIÓ CASTELLET 

 SOCIS CNCastellet * NO SOCIS CNCastellet 

1 FILL 2 FILLS 3 FILLS 1 FILL 2 FILLS 3 FILLS 

JULIOL 75 € 132 € 171 € 85 € 150 € 194 € 

1 QUINZ. JUL. 50 € 88 € 114 € 55 € 97 € 125 € 

AGOST 70 € 123 € 160 € 80 € 141 € 182 € 

1 QUINZ. AGO. 45 € 79 € 103 € 50 € 88 € 114 € 

1 QUINZENA DE JULIOL I 1 QUINZENA D’AGOST – SOCIS CNCastellet 85 € 

1 QUINZENA DE JULIOL I 1 QUINZENA D’AGOST – NO SOCIS CNCastellet 95 € 

NATACIÓ ADULTS, JULIOL/AGOST, SOCIS (a última hora de la tarda) 50 €  

NATACIÓ ADULTS, JULIOL/AGOST, NO SOCIS (a última hora de la tarda) 60 € 

http://www.cncastellet.cat/
mailto:cncastellet@gmail.com

