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

cursos i programes de salut
Hivern 2022-23

info@complexaquatic.cat

667 511 486

93 817 37 76
93 817 23 18

complexaquatic.cat

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

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

@complexaquatic

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

embarassades i nadons

TEMPORADA HIVERN 2022-23
Els cursos i programes de salut són anuals amb l’objectiu de treure’n el màxim profit. Tot i que si per
algun motiu no es pot, també et donem la possibilitat de fer-ho per períodes.

CURS ANUAL
INSCRIPCIONS ANUALS

INSCRIPCIONS PER PERÍODES

A partir del 5 de setembre.

A partir del 9 de setembre.

DURADA1

DURADA1

Inici: 3 d’octubre del 2022.
Finalització: 19 de juny del 2023.

1r període: del 3 d’octubre al
22 de desembre del 2022.
2n període: del 9 de gener al
25 de març del 2023.
3r període: del 27 de març al
19 de juny del 2023.

FORMA DE PAGAMENT
• Pagament de tot l’any en el
moment de la inscripció.
• Pagament fraccionat:
- Primer pagament: en el moment
de fer la inscripció.
- Segon pagament*: rebut domiciliat
el dia 1 de desembre.
- Tercer pagament*: rebut
domiciliat el 1 de març.

Natació INFANTIL
(2-15 anys)

CURS PER PERÍODES

FORMA DE PAGAMENT
El pagament es fa en el moment
de la inscripció.*
* No s’apliquen descomptes en aquesta opció.

*E
 n aquestes opcions s’aplica un descompte
del 5% en el 2n i 3r període.
Els cursets es faran de manera regular excepte:
• 12 d’octubre del 2022
• 1 de novembre del 2022
• 6 i 8 de desembre del 2022

1

cursos per joves I
adults (NATACIÓ I FITNESS)

• del 23 de desembre del 2022 al 8 de gener del 2023
• del 3 al 10 d’abril del 2023
• 1 maig del 2023

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.

DEVOLUCIONS
• Si el participant anul·la la inscripció fins a 15 dies abans de l’inici de l’activitat, se li retornarà
el 90% de l’import.

PROGRAMES DE SALUT

• Si el participant anul·la la inscripció entre el 14 i el dia 1 abans de l’inici de l’activitat se li
retornarà el 70% de l’import del curs, a excepció d’una situació mèdica de llarga durada o
canvi de domicili justificat documentalment, en que serà el 90%. 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
de llarga durada o canvi de domicili degudament justificat documentalment, en que es farà el
retorn de la part proporcional des del moment en que es notifiqui.
• En cas de devolució de rebuts per motius aliens al centre, a part de les condicions anteriors,
caldrà afegir el cost de la devolució que serà de 3,5€ (IVA inclòs) i s’haurà de pagar a la
recepció del centre.

