El Club
El club natació Sant Adrià neix el 12 de Març de 1969 a la ciutat de Sant Adrià amb la finalitat
de promocionar l'activitat física i esportiva, facilitar el coneixement tècnic als joves d'aquesta
disciplina esportiva, desenvolupar el caràcter participatiu i de col·laboració, potenciar els valors,
hàbits i normes de conducta esportius i assimilar els valors positius de la competició.

Horaris i entrenaments
Els entrenaments és fan de dilluns a divendres amb els següents horaris: Nedadors fins al 12
anys de 17:45 a 19:00 i a partir dels 12 anys de 19:00 a 20:30. Entenent que els nedadors
poden venir els dies que desitgin. Els entrenaments van des de principis de setembre a finals
de Juliol, amb les excepcions del períodes de vacances escolars.

Preus
La quota mensual actual es de 30 € i tots els cobraments es fan per domiciliació bancària.
Tanmateix, qualsevol nen o nena inscrit al club haurà de donar-se d’alta a la Federació
Catalana de Natació (Llicencia Federativa).

Llicencia Federació Catalana de Natació
La Llicència federativa serà per compte del nedador/a. Per poder fer la inscripció (només la
primera vegada) serà necessari omplir la butlleta d’inscripció i l’imprès de la Federació Catalana
de Natació (que subministrarà el club) degudament complimentats, fotocòpia de la targeta
sanitària, fotocòpia del DNI del pare o la mare i cas que el nedador tingui DNI, fotocòpia
d’aquest i en cas contrari, fotocòpia del llibre de família.

Competició
El club competeix al llarg de la temporada a la Lliga catalana (per categories) i a diferents
competicions, com son les copes catalanes de clubs i campionats tant d’àmbit català com
nacional.

Información General
Per a qualsevol dubte, podeu dirigir-vos a qualsevol membre de la junta del Club Natació Sant
Adrià, de dilluns a divendres a les instal·lacions del Poliesportiu Marina Besos, des de les 18:00
a les 20:30, mitjançant el nostre correu electrònic cnsantadria@cnsantadria.cat, la nostra web
www.cnsantadria.cat o trucant als telèfons 675216717 (Marta), 617896258 (Paula) o
659791198 (Jose Manuel)

