CURS

AUXILIARS DE WATERPOLO -

ESCOLA DE TÈCNICS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ

INFORMACIÓ D’INTERÈS
DATES: Classes teòriques: 27 de setembre, 4, 11, 18 i 25 d’octubre, del 2019
Classes pràctiques: Divendres a partir del 8 de novembre. (a determinar l’horari i els dies exactes)

LLOC: Classes teòriques i pràctiques:
GEIEG Carrer de l'Esport, 16. Girona
HORARI: Classes teòriques: 18:00 a 22:00 h
Classes pràctiques: a determinar
DURADA: 20 hores teòriques + pràctiques obligatòries +
participació torneig àrbitres
Absències permeses en el curs: 3
AVALUACIÓ: 1 Examen teòric + 1 Examen pràctic
PREUS:
Curs d’auxiliars de waterpolo 165€
Curs d’auxiliars de waterpolo per a segona especialitat
96,25€
REQUISITS D’ADMISSIÓ:
Edat : 16 anys a 45 anys
Titulació mínima: ESO, Graduat escolar o equivalent
PLACES
25 PLACES PER AUXILARS DE WATERPOLO

INSCRIPCIONS
La inscripció a aquest curs només es farà efectiva quan s’hagi presentat o enviat la documentació a la Federació Catalana de Natació.
cursos@natacio.cat
NO s’ha de realitzar el pagament fins que surti publicat el llistat d’inscripció (20 de setembre).
La plaça serà per rigorós odre d’entrada de la documentació via email.
Es reserven 5 places a àrbitres i auxiliars d’altres especialitats del CCA que facin la seva inscripció en els primers 15 dies des de la publicació del curs
a la web
Es reserven 10 places alumnes de la província de Girona que facin la seva inscripció en els primers 15 dies des de la publicació del curs a la web
Data límit inscripció: 20 de setembre del 2019 o fins que es completi el número de places disponibles.
Documentació per la inscripció
•
Full d’inscripció
•
Fotocòpia del DNI
•
Còpia titulacions acadèmiques i/o esportives
OFICINES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ: c. Diputació, 237 baixos 08007 Barcelona.
CONTACTE ESCOLA DE TÈCNICS DE LA FCN: cursos@natacio.cat
FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ. C. Diputació, 237, baixos TELÈFON: 93 488 18 54 E-MAIL: cursos@natacio.cat

