DADES D’INTERÈS PER L’USUARI


Per la inscripció d’un usuari és imprescindible emplenar degudament els
següents documents:
o Fitxa d’inscripció que inclou autorització familiar.
o Butlleta on hi hauran de figurar les dades bancàries
Així mateix s’haurà d’adjuntar:
o Certificat signat per un metge, que no desaconselli l’activitat
esportiva i/o de lleure.
o Fotocòpia del certificat de disminució.
o 1 fotografia mida carnet.



L’alta es farà efectiva el mateix dia de la inscripció i per tant generarà un
rebut per l’import total del mes en curs.



La baixa d’un usuari s’haurà de comunicar signant un document previst a tal
efecte, el qual podran sol·licitar a recepció. La data en que es realitzi aquesta
haurà de ser prèvia a l’últim dia de mes per tal que no generi un rebut en la
propera facturació. Tot i així, en cas que ja s’hagués facturat però la baixa
s’hagués presentat dins del període indicat, es realitzaria l’abonament
corresponent, prèvia presentació del rebut pagat.



L’ampliació o reducció d’activitats s’haurà de comunicar signant un document
previst a l’efecte i que poden sol·licitar a recepció. En el cas d’ampliació, i
independentment de la data d’inici de l’activitat, es generarà un rebut per
l’import de la quota mensual. En el cas de reducció, val el mateix indicat en el
paràgraf anterior referent a baixes.



La devolució d’un rebut que hagi estat retornat per l’entitat bancària generarà
automàticament un rebut en concepte de despeses, que actualment té un import
de 6,01 € per rebut. En el cas de 3 rebuts retornats, es procedirà a donar de
baixa l’esportista, sense que això suposi la cancel·lació del deute pendent.



Durant el mes d’agost, l’entitat romandrà tancada i per tant no es realitzaran
activitats esportives ni de lleure (a excepció de les campanyes de vacances). És
per això que, en comptes de les tarifes que corresponguin, facturarem una
quota única de manteniment, que per aquest proper any serà de 7,26 € per
activitat.



En el cas de les activitats de lleure de cap de setmana, i donat que aquestes
estan calculades per 12 mesos, es facturarà el mateix import en el mes
d’agost.



Coincidint amb l’inici de la temporada, i concretament al mes de setembre, es
realitzarà un increment de tarifes com a conseqüència de l’augment de l’IPC
i es facturarà la matrícula (reserva de plaça). En el mes d’octubre es generarà
un rebut per la llicència federativa anyal, que per la temporada en curs és de
15,00 €.

Per a qualsevol dubte poden consultar a Recepció on molt gustosament respondran
a totes les preguntes que considerin adients.
Ben cordialment,
LA DIRECCIÓ

