Natació nadons
Què cal portar per fer l’activitat?
El pare o mare que acompanya el nadó ha de dur banyador, tovallola,
xancletes i casquet de bany. Els nens, bolquer d’aigua o banyador. No cal que
duguin casquet de bany fins als 2 anys, encara que és recomanable a partir
dels 12 mesos.
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 que us
facilitarà el personal de recepció a l’hora de fer la inscripció.
On ens hem de canviar?
En funció de l’horari del curset. Generalment als vestuaris d’abonats E i F, però
de vegades també als vestuaris de grup G i H.
Es recomana canviar els infants a la piscina, per evitar canvis de temperatura.
Allà disposem de canviadors per a bebès.
On deixo el cotxet?
El lloc destinat per als cotxets de nadons és al mirador del pavelló. Un cop
canviats, deixarem el cotxet al mirador, tornarem al vestuari i accedirem a la
piscina.
Podem venir dos acompanyants a fer la classe?
No, a la classe només pot venir un adult per nen. Els dies de portes obertes
podran entrar dos acompanyants a l’aigua.
Els familiars poden accedir a la piscina a veure la sessió?
L’activitat es fa solament amb el pare o mare acompanyant, però dues vegades
a l’any, a finals de gener i al juny, hi ha jornades de portes obertes, on són
convidats els familiars.

Si té alguna malaltia a la pell pot accedir a la piscina?
Si es detecta alguna malaltia de la pell cal confirmar amb el dermatòleg que es
pot fer l’activitat.
Puc fer fotos i filmacions durant la classe?
Només es podran fer fotos i filmacions els dies de portes obertes.
On es du a terme l’activitat i quant dura?
Per als nadons A, l’activitat es fa a la piscina petita, i per als nadons B,
generalment, a la piscina mitjana (Ítaca). Les classes són de 30 minuts, per la
qual cosa es prega puntualitat per al bon funcionament de les classes.

Si necessites aclarir algun dubte més, envia un correu electrònic a
crequena@claror.cat

