
cursos i programes de salut

93 817 37 76 
93 817 23 18

info@complexaquatic.cat complexaquatic.cat667 511 486

@complexaquatic

HORARIS
De dilluns a divendres de 06 a 22:30 h 

Dissabtes de 09 a 20 h
Diumenges i festius de 09 a 14 h

Horari piscina exterior (estiu)
De mitjans de juny a finals d’agost
De dilluns a diumenge d’11 a 20 h

Carrer Antic Camí de Sant Martí, 12
08720 Vilafranca del Penedès 

Estiu 2022

Posem al teu abast la més àmplia oferta de 
cursos i activitats per a totes les edats

complexaquatic.cat



•  Les inscripcions als cursos i activitats es faran preferiblement de forma on-line a  
www.complexaquatic.cat. Per a aquelles persones que no disposin de mitjans per realitzar 
la inscripció on-line, els atendrem de forma presencial a la recepció del centre.

•  Cada curs disposa d’unes places limitades que es cobriran per ordre d’inscripció. El centre 
reserva el dret d’anul·lar una activitat si no hi ha un nombre mínim d’inscrits. Totes les 
devolucions es faran a través el moneder virtual i es podran bescanviar per a qualsevol 
servei del centre.

•   Un cop iniciat el curs no es retornarà l’import de l’activitat, a excepció d’una situació mèdica 
justificada o canvi de domicili degudament justificat documentalment, en que es farà el retorn 
de la part proporcional des del moment en que es notifiqui.

nadons

Natació INFANTIL 
(2-15 anys)

cursos per joves I 
adults (NATACIÓ I FITNESS)

PROGRAMES DE SALUT

TEMPORADA ESTIU 2022

Escaneja els QRs per ampliar la informació (horaris, tarifes…):

DURADA CURSOS ADULTS I PROGRAMES DE SALUT
del 27 de juny al 29 de juliol.

DURADA CURSOS INFANTILS
1r període: del 27 de juny al 8 de juliol.
2n període: de l’11 al 22 de juliol.
3r període: del 25 de juliol al 5 d’agost.

INSCRIPCIONS
A partir del 6 de juny.

FORMA DE PAGAMENT
El pagament es fa en el moment de la inscripció.
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