
 
 

 

TROBADA 
NATACIÓ ARTÍSTICA

Curs 2021-22 

           Descripció de l’activitat:  
 
     El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona us proposa una Trobada de 
Natació Artística on poder lluir en el millor dels escenaris la feina que heu 
estat realitzant amb les vostres nedadores i nedadors durant tot el curs! No us 
ho penseu i veniu a gaudir al màxim! 

Data de celebració: Dissabte 11 de juny de 2022 
 
Data límit d’inscripció: Dimarts 24 de maig de 2022 
 
Horari: La trobada es celebra durant tot el dia, i 

s’elaboren quatre torns (dos de matí i dos 
de tarda). *S’especificarà un cop hagi passat 
la data límit d’inscripció. 

 
Localització: Piscines Bernat Picornell (Avinguda de 

l'Estadi, 30, 08038 Barcelona). 
 

Data, localització i horari: 

Inscripcions i llicències: 

Procés d’inscripció: 

Les inscripcions i llicències les ha de tramitar l’Entitat Esportiva mitjançant 
la nostra plataforma online (Aplicació de Llicències del CEEB). Recordeu que 
totes les entitats disposeu d’un nom d’usuari i paraula de pas.  
 
Si sou una entitat nova, podeu descarregar-vos tota la informació necessària 
per donar-vos d’alta al CEEB i les passes a seguir a   
https://ceeb.cat/documentacio/. 

           Contacte: 

Pots contactar amb el Departament d’Esports Individuals mitjançant el correu 
electrònic natacioartistica@ceeb.cat o el telèfon 93 511 20 40 (horari d’atenció de 
dilluns a divendres de 10h a 14h i de 16h a 19h). 

Per poder participar, tots els i les esportistes, han de tenir tramitada la seva Llicència 
de Trobada (assegurança) i la seva Inscripció a l’activitat. L’equip tècnic només ha 
de tramitar la seva Llicència esportiva. 
 

Llicència esportiva 

 Entitats Consell de 
Barcelona 

Entitats altres  
Consells 

Llicència Trobada Llicència trobada 
Esportistes nascuts 2013-2015 1,50€ 

Es tramita amb el consell de 
l’entitat 

Esportistes nascuts 2012-2002 4,00€ 
Esportistes majors de 18 anys 25,00€ 
Tècnic/a, Auxiliar i Delegat/da 6,20€ 
Director/a Esportiu/va 20,00€ 

 

 Inscripció Trobada 
Per equip 30,00€ 

 

Per poder participar, és requisit imprescindible presentar les llicències dels i les esportistes 
i que l’equip tècnic porti la seva acreditació. Recordeu que per poder imprimir les 
acreditacions i llicències, aquestes han d’estar pagades. 


