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Actualitat

L'UBAE presenta l'oferta de cursos de natació d'aquest estiu

Divendres 14 de maig de 2004
A partir del proper dilluns, 17 de maig, els interessats en assistir als cursos de
natació d'aquest estiu a les piscines UBAE, ja poden adreçar-se a les instal·lacions
per recollir un número, que els permetrà entrar en el sorteig que establirà l'ordre
d'inscripció als cursos. El lliurament de números es farà entre el 17 i el 27 de maig.
El 28 de maig, es farà el sorteig i es publicarà l'ordre d'inscripció i a partir de l'1 de
juny, començarà el termini d'inscripcions pels cursets de natació. Per tal d'evitar
aglomeracions, la direcció de l'UBAE recomana que tots els interessats no es
desplacin a recollir número els primers dies, ja que es tracta d'un sorteig, i no d'una
inscripció per ordre d'arribada. També avisa que només es pot recollir un número
per persona, i en cas de detectar que una mateixa persona ha recollit més d'un
número, perdrà la seva plaça. Els cursos de natació a les instal·lacions de l'UBAE es
faran entre l'1 i el 31 de juliol. Per aquest estiu, i com en d'altres anys, s'han
organitzat cursos per infants i adults. Pel que fa als cursos dels petits, són intensius i
es faran de dilluns a divendres. Hi ha cursos adreçats a nadons i també els nivells de
cavallet blanc, groc, taronja i verd. En total, l'UBAE ofereix una oferta de cursos per
a 300 infants. Per més informació sobre els cursos de natació d'aquest estiu, cal
adreçar-se a les instal·lacions de l'UBAE (Telf. 93 714 28 11).
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