CONDICIONS

PROGRAMA D'ESPORTS
1. Drets d’inscripció
La inscripció a qualsevol de les activitats del programa esportiu dona dret a l’assistència als entrenaments
especificats per cadascuna d’elles i en la participació a les competicions que es defineixin per cada esport,
sempre sota criteri dels tècnics.
El preu de les diferents activitats es defineix per períodes independentment del número de sessions que es
desenvolupin en cadascun d’aquests, en funció del calendari de dies festius.
2. Pagament de quotes
Les quotes seran mensuals (tot i així, si l’usuari ho desitja, podrà fer el pagament dels períodes que consideri) i
podran ser domiciliades per banc a excepció dels no residents al país. Aquesta quota està definida pel preu del
desenvolupament de l’activitat (monitoratge, llum, pista, etc). El pagament del material i la llicència federativa
s’abonaran a part de la quota mensual corresponent a l’activitat.
3. Canvis de preus
Hi haurà una variació en la quota de l’activitat si es produeixen qualsevol dels següents casos:
• Alta de l’activitat posterior al mig mes: En aquest cas, es cobrarà la meitat de la quota mensual.
• Si es produeixen baixes durant el mes de pràctica, no es retornarà el import proporcional.
4. Baixes
Cal comunicar la baixa personalment, signant el imprès previst a l’efecte (no per telèfon) abans del dia 25 de la
següent facturació (les facturacions de les mensualitats es realitzen entre el dia 1 i 5 de cada mes corresponent
a la temporada). Mai s’aplicaran amb retroactivitat.
Definitiva - Desvincula al client del Centre a partir de la data en què ho comuniqui.
Per expulsió - Aquells clients que fereixin la sensibilitat i la intimitat d’altres usuaris, facin un mal ús de les
instal•lacions o no compleixin el que estableix la sol•licitud d’ingrés, seran donats de baixa.
5. Impagament
El impagament d’una quota té com a conseqüència la impossibilitat de seguir practicant l’activitat. Per poder
tornar a accedir-hi cal fer efectiu el import de tots els rebuts pendents.
6. Canvis administratius
El client ha de comunicar a l’administració qualsevol canvi de domicili, telèfon de contacte, mail i/o dades
bancàries.
7. Canvis de material
No es contemplaran canvis de material d’unitats sense etiqueta.
8. Altres determinacions
A part del material esportiu obligatori de cada esport, es donarà l’opció de poder adquirir altres productes.
9. Material obligatori per cada secció
Iniciació
esportiva

Futbol
sala

Sense material
obligatori

Equipament de
joc
(samarreta,
pantalons i
mitges)
Xandall
Motxilla

Cheerleader

Rítmica

Natació

Natació
Artística

Taekwondo

Kung-fu

Judo

Samarreta sense
mànigues i
pantalons curts.

Equipament
d’entrenament
(samarreta
sense mànigues i
pantalons curts)
Xandall
Motxilla

Dessuadora
Samarreta
Polo
Pantalons curts
Motxilla

Dessuadora
Samarreta
Polo
Pantalons curts
Motxilla

Dobok

Roba
Kung Fu

Judogui

10. Reglament del Centre Esportiu
Per poder utilitzar els espais i els serveis del Centre cal conèixer i respectar el reglament del Centre Esportiu, en
el qual s’especifiquen les normatives d’ús de tots els espais i dels serveis.
La direcció del Centre Esportiu es reserva el dret d’admissió per qüestions d’aforament o d’altra mena, i
modificarà les condicions econòmiques i generals quan ho consideri necessari.

