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REGLAMENT ADMINISTRATIU

HORARI
• L’horari d’obertura de la instal·lació, període no estival, és:
>
De dilluns a divendres de 7:00 a 22:00 h.
>
Dissabtes de 9:00 a 19:00h
>
Diumenges: de 9:00 a 13:30h
• L’horari d’obertura de la instal·lació en el període estiu, excepte agost, és:
>
De dilluns a divendres de 7:00 a 22:00 h.
>
Dissabtes i diumenges de 10:00 a 20:00h
• L’horari d’obertura de la instal·lació en el mes d’agost és:
>
De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 h.
>
Dissabtes i diumenges de 10:00 a 20:00h
• La instal·lació romandrà tancada els dies festius oficials a Catalunya, els dies
festius locals i el cap de setmana de la Fira de la Candelera. Els festius de
períodes d’estiu la instal·lació estarà oberta (24/06, 15/08, 11/09).
• S’han de respectar els horaris d’utilització i el temps d’estada de cadascun
dels espais i serveis.
• Aquests horaris poden ser modificats segons necessitats d’instal·lació.
ACCÉS INSTAL·LACIÓ
• Per accedir a la instal·lació, és obligatori passar pel control d’accés d’entrada
mitjançant el control biomètric.
• L’accés és personal i intransferible. L’obertura de l’accés a una altra persona
comporta la baixa del titular.
• Els menors, ﬁns a 9 anys, han d’accedir a la instal·lació acompanyats d’un
adult – que en tot moment se’n faci càrrec.
• Els menors de 10 a 14 anys, solament podran accedir a la piscina sense
acompanyant, entregant una autorització expressa del seu pare, mare o tutor
legal.
• Els menors de 15 anys no poden accedir a la sala de ﬁtness ni fer ús de les
activitats dirigides.
NORMES GENERALS (En règim pels estatuts del Club i Règim Intern)
• Els socis i usuaris es comprometen a complir els Estatuts de l’entitat, el
Reglament de règim intern i les normatives d’ús de les instal·lacions les quals
estan exposades als diferents espais i serveis, i a seguir les indicacions dels
tècnics i personal de la instal·lació.
• Tots els socis i usuaris han de tenir un comportament cívic i respectuós amb

el personal i amb la resta d’usuaris.
• Els desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material, causat pel mal ús,
comportarà la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret de ser soci. En
referència als grups, l’entitat és responsable del possible mal ús de la
instal·lació i els seus components. L’entitat ha de comprometre’s a pagar
qualsevol desperfecte ocasionat.
• És obligatori la contractació de l’assegurança d’accidents anual per part de
l’associat i/o usuari (pagament de la part proporcional segons data
d’inscripció). No serà retornable en cas de baixa abans de final d’any.
• Està prohibit menjar i fumar en tota la instal·lació, només a les zones
habilitades per fer-ho.
• La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts o
oblidats. Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran a la
recepció durant un mes.
• La Direcció de la instal·lació es reserva el dret d’admissió.
• L’incompliment d’aquesta normativa suposa la pèrdua dels drets adquirits
mitjançant la quota de soci, l’entrada puntual, o la inscripció a qualsevol dels
programes i serveis.
TRÀMITS ADMINISTRATIUS
• En el moment de la inscripció, cal facilitar la fotocòpia del DNI i la de les
dades del Banc o Caixa, per tal de domiciliar els rebuts.
• Els menors de fins a 17 anys, per tal de donar-se d’alta necessiten una
autorització del pare o mare.
• L’import dels drets d’inscripció i el primer pagament, cal abonar-los al
tramitar l’alta, en efectiu o targeta bancària.
• Els pagaments successius es domiciliaran en una entitat bancària.
• Per acollir-se a promocions d’inscripció de socis, haurà d’haver transcorregut
com a mínim 3 mesos des de l’última data de baixa.
• El soci podrà canviar de modalitat de quota i/o de pagament i notificar el canvi
de les seves dades personals o bancàries. Per a que siguin efectives per al mes
següent, s’han de comunicar per escrit abans del dia 20 del mes en curs.
• Quan un soci desitgi donar-se de baixa del Club, haurà de comunicar-la per
escrit abans del dia 20 del mes en curs. Així mateix, perdrà el dret d’inscripció i
haurà de tornar a abonar-la la propera vegada que torni a fer-se soci, així com
els rebuts pendents de pagament juntament amb el seu recàrrec.
• En el cas que es produeixi una devolució de rebut per algun motiu aliè a
l’organització, les despeses administratives seran a càrrec del soci i el seu cost
serà de 2,50€ per rebut retornat. Amb 2 rebuts retornats, el Club té la
possibilitat de donar de baixa automàticament al soci.
• Les quotes d’associats s’actualitzaran anualment el mes de gener de cada
any natural, prèvia aprovació per Assemblea de Socis i les activitats/serveis de
temporada escolar/esportiva s’actualitzaran al setembre.-

