SALUT I ESPORT

ACTIVITATS MUSICALS

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

NATACIÓ
Lloc: Instal·lacions del Club Natació Olot
Preu: 118 €
Grups:
A: Dimarts i dijous de 10h a 11h.
B: Dimarts i dijous de 10h a 11h.
C: Dimecres i divendres de 10h a 11h.
D: Dimarts i dijous de 11h a 12h.
E: Dimarts i dijous de 11h a 12h.

F: Dimecres i divendres de 11h a 12h.
G:Dilluns i dimecres de 16h a 17h.
H: Dimarts i dijous de 16h a 17h.
I: Dilluns i dimecres de 16h a 17h.
J: Dimarts i dijous de 16h a 17h.

IOGA
Lloc: Grups A-B: Escola municipal d’Expressió. Grup C: Casal del Barri de Sant Roc
Preu: 100€ (2h setmanals) - 50€ (1h setmanal)
Grups:
A: Dimecres i divendres de 9.30h a 10.30h.
B: Dimecres i divendres de 10.45h a 11.45h.
C: Dimarts i dijous de 9.30h a 10.30h.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports d’Olot
Preu: 64 €
Grups:
A: Dimarts i dijous de 16h a 17h.
B: Dimarts i dijous de 17h a 18h.

SCRAPBOOKING
Lloc: Escola Municipal d’Expressió
Preu: 162€/curs
Grups:
A: Dilluns de 15.30h a 17.30h.
B: Dijous de 15h a 17h.
L'scrapbook és el terme anglès per deﬁnir un llibre de retalls, és a dir, la tècnica de personalitzar
àlbums de fotograﬁes. Consisteix en multitud de processos creatius com retallar, enganxar o el
collage per crear una composició de memòries i records mitjançant les teves fotograﬁes.

PINTURA I/O ESCULTURA

CERÀMICA

Lloc: Escola Municipal d’Expressió
Preu: 192 €
Grups:
A: Dimarts de 10h a 12h i dijous de 15h a 17h.
B: Dimarts de 15h a 17h i dijous de 10h a 12h.

Lloc: Escola Municipal d’Expressió
Preu: 156 €
Grups:
A: Dimarts de 10h a 12h.
B: Dimecres de 10h a 12h.

ESCOLTEM MÚSICA
Lloc: Escola Municipal de Música d’Olot
Preu: 85 €
Grups:
Dijous de 16h a 17h.
Audicions comentades per entendre millor la música.

NORMATIVA GENERAL
Les activitats han de tenir un mínim de participants per a que es puguin realitzar. El període de les activitats serà des del 2
d’octubre de 2017, ﬁns al 22 de Juny de 2018 (excepte natació que acaba l’1 de juny). Les activitats seguiran el calendari escolar pel que fa a festius i períodes de vacances. Es considerarà que és baixa de l’activitat la persona que falti continuadament i
sense justiﬁcar un mes. El fet d’apuntar-se a alguna activitat pressuposa l’acceptació d’aquesta normativa. Es demana la
màxima puntualitat a l’inici de les activitats.
CRITERIS D’ADMISSIÓ
Per tal de poder realitzar les activitats, cal tenir 60 anys o més d’edat. Els residents a Olot tindran preferència sobre les persones de la resta de municipis de la comarca. Tindran prioritat per a l’admissió, les persones que desitgin continuar fent l’activitat que feien ﬁns ara. En cas de quedar places vacants, es podran matricular persones a partir de 50 anys, per ordre d’edat i
data de sol•licitud. El fet que una persona de menys de 60 anys, s’hagi pogut apuntar a una activitat, no pressuposa que l’any
següent sigui admesa.
PREINSCRIPCIONS
Seran de l'1 al 6 de setembre de 2017, ambdós inclosos. Les preinscripcions s’hauran de fer a través de la xarxa Internet a
l’adreça: http://www.olot.cat o bé personalment a les oﬁcines de l’OAC de dilluns a divendres de 8h a 14.30h dins del període establert. No es podran fer per telèfon. Cal presentar el DNI i en cas que el domicili actual no coincideixi amb el DNI, s’haurà
de presentar un certiﬁcat d’empadronament del domicili actual.
MATRICULACIONS
A partir de l'estudi individual de cada sol•licitud i tenint en compte els criteris establerts, es determinaran els admesos a les
activitats per a la Gent Gran. Les persones admeses rebran el full de matrícula per correu postal o per correu electrònic (si
s'ha facilitat). Cal efectuar el pagament de la/les matrícules a les activitats; ﬁns aquest moment aquestes persones NO es
consideraran matriculades. Un cop ﬁnalitzats els terminis d'inscripció i matriculació i en cas que quedin places disponibles, es
podran atendre noves sol•licituds, per ordre estricte de recepció.

