PISCINA ROSES > PROCÉS INSCRIPCIONS ONLINE A CURSOS DE NATACIÓ
1) Entreu a www.piscinaroses.cat
2) Feu clic sobre l’enllaç INSCRIPCIONS CURSOS
3) Feu clic sobre l’opció que correspongui:

USUARI NOU

JA HE ESTAT USUARI

Primer cop que es realitza una activitat a la Piscina
de Roses.
Caldrà un registre previ.

Si sou abonats o ja heu fet cursos en anys anteriors.
Si no disposeu de les dades per accedir, poseu-vos
en contacte amb la Piscina i us les facilitarem.



Ompliu les dades que es sol·liciten





Introduïu Usuari/Contrasenya
Aneu a Zona Privada
Feu clic a Grups

Qui ha de constar com a usuari és la persona que participarà en el curs de natació.
És molt important que introduïu correctament la data de naixement de la persona participant al curs,
ja que el sistema ens oferirà automàticament els cursos que corresponguin per l’edat.
4) Seleccioneu el tipus de grup
5) Seleccioneu el grup que us interessi (tingueu en compte el nivell de l’alumne/a)
6) Indiqueu el nivell que correspongui (pot ser molt important per a la ubicació en el subgrup adequat una
vegada comenci l’activitat)

7) Feu clic sobre Inscripció
IMPORTANT:
a) Un cop finalitzat aquest procés rebreu la preinscripció al curs.
b) Des de Piscina de Roses revisarem les dades i si tot és correcte i hi ha plaça disponible rebreu un
correu electrònic per tal que feu el pagament:
 Fent clic a l’enllaç del propi correu
 Anant a la web: Zona privada / Pagaments pendents
c) Fins que no es paga el curs no es considera formalitzada la inscripció. Un cop realitzat el pagament
rebreu un correu electrònic amb la confirmació de la plaça.
d) En el cas que no es disposi de plaça, la preinscripció queda en llista d’espera per als següents
trimestres.
e) Si la inscripció no és correcta, ens posarem en contacte amb vosaltres i caldrà que realitzeu la
inscripció de nou.
f) El primer dia de curs caldrà passar per la recepció de la Piscina per:
 Signar la declaració responsable per a la COVID-19
 Signar la conformitat en relació al reglament intern de Piscina, la protecció de dades i drets a
la pròpia imatge.
 Adquirir el xip d’accés (targeta, clauer o braçalet) a la instal·lació amb un cost de 3,05€. Si ja es
disposa d’anys anteriors és vàlid i no cal adquirir-lo.

