EXTRACTE REGLAMENT REGIM INTERIOR.
El Club es reserva l’ús d’ exercir el seu dret d’admissió.
El Club disposa de càmeres de vigilància 24 h. exceptuant la zona de vestuaris, a fi de garantir l’ordre, control i bon ús de
les instal·lacions. Podran exercicir els seus drets de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades.
Aquests processos administratius s’emmarquen dins dels Estatuts, el RRI i les directrius marcades per la Junta
Directiva que és l’òrgan de Govern del Club.

Condicions d’entrada
✓ L’alta al centre es formalitzarà a les oficines o al Control de Pistes del Club. És necessari aportar fotocòpia del DNI,
fotocòpia del compte bancari i signar l’acceptació de la LOPD.
✓ La signatura d’aquesta inscripció implica l’acceptació i el compliment dels Estatuts i normatives internes del Club.
✓

Les altes formalitzades hauran de pagar els drets d’entrada a fons perdut que estiguin establerts en aquell moment per la
Junta Directiva. Per a noves altes des de l’1 de maig fins al 30 de setembre es pagaran 6 quotes íntegres per avançat. Les
altes formalitzades a partir del dia 15 es cobrarà un 50% de la quota social del mes en curs.

✓ El rebut de quota social es cobrarà el dia 1 de cada mes mitjançant rebut bancari.
✓ En pagaments de 6 i 12 quotes mensuals per avançat s’aplicarà un descompte d’un 10% i un 15% respectivament.
Aquest descompte no és factible per a noves altes.
✓ En cas d’aturada tècnica d’un espai o servei per tasques de manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap
compensació econòmica.
✓ La Junta Directiva té la potestat de revisar les quotes una vegada a l’any com a mínim.
Cobrament de quotes impagades
✓ L’impagament de 3 rebuts ocasionarà la pèrdua definitiva de la condició de soci/abonat. Per tornar a recuperar-la cal
pagar els imports pendents, les despeses corresponents i els drets d’inscripció vigents.
✓ L’impagament d’un o dos rebuts o la reincidència continuada d’impagament, comportarà la restricció momentània dels
drets com a soci/abonat per l’ús de les instal·lacions fins que el pagament quedi regularitzat.
✓ La Direcció té la potestat de cobrar un recàrrec per impagament.
✓ En cap cas, un soci/abonat que ha causat baixa per impagament podrà utilitzar les instal·lacions ni ser convidat per un
altre soci/abonat fins que no liquidi el deute.
Baixes definitives i modificacions
✓ Les sol·licituds de baixa i qualsevol modificació cal presentar-les abans del dia 20 del mes anterior i hauran de retornar el
carnet de soci, les claus i el clauer de la guixeta en cas de ser usuaris d’una.
✓ Les notificacions caldrà fer-les personalment per escrit o per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi
enregistrada amb la signatura del sol·licitant. No s’acceptarà cap d’aquestes gestions per via telefònica.
✓ Un soci/abonat que hagi causat baixa no podrà formalitzar una alta nova fins que no hagi transcorregut un període mínim
de 6 mesos des de l’última baixa.
✓ El canvi de quota motivat per la modificació del tram d’edat es farà de forma automàtica al mes posterior a la data de
naixement.
Baixes temporals
✓ En els casos que el centre esportiu estipuli, el soci/abonat pot sol·licitar la baixa temporal per mitjà d’escrit raonat.
✓ El període per gaudir de la baixa temporal serà mínim 6 mesos i màxim de 24, i es pagarà la corresponent quota reduïda
estipulada. ( Resta de condicions: Article 11 dels Estatuts del Club). Durant aquest període de temps no es podrà utilitzar
cap instal·lació.

Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QUIAF)
✓ Es recomana omplir un Qüestionari d’Inici a l’Activitat Física (QUIAF) abans d’iniciar l’activitat esportiva i especialment al
col·lectiu de persones de més de 45 anys.
Normes de convivència
✓ No es permès l’ús de patinets, bicicletes , monopatins, ... a l’interior del Club,
✓ El Club no es fa responsable dels objectes perduts.
✓ Únicament es podrà fumar a les terrasses exteriors sempre que com a mínim estiguin a 5 metres de distancia de les pistes
de tennis, pàdel i futbol, així com de la piscina i espais destinats als nens. Els fumadors hauran de fer ús dels cendrers a fi
de mantenir en tot moment la neteja i salubritat de les instal·lacions.
✓ Suggeriments i queixes: els usuaris disposen d’un imprès a tal efecte per fer-les arribar a la Junta Directiva i a la Direcció
del Club.

