NORMATIVA ESCOLA DE TENNIS I PÀDEL ADULTS
Aquesta normativa serà efectiva per a tots els alumnes inscrits a qualsevol dels grups de l’Escola de
Tennis i Pàdel adults ofertats pel Patronat Muncipal d’Esports.
1.- DURACIÓ
Les activitats començaran amb caràcter general a partir del mes de setembre i finalitzaran a finals del mes
de juliol es regiran pel Calendari de Festivitats de la localitat.
2.- INSCRIPCIONS
Durant el mes de juny es farà entrega del full de preinscripció a tots els alumnes. Aquests podran reservar
la seva plaça per a la temporada vinent fins al 30 de juny, a partir d’aquesta data les inscripcions restaran
obertes a tothom, de manera que no es guardarà cap plaça als alumnes antics que no hagin fet el
procediment anterior.
Els participants hauran de ser abonats a les instal·lacions esportives municipals, a excepció dels períodes
promocionals marcats pel Patronat.
3.- EQUIPAMENT ESPORTIU
A les competicions oficials i demés esdeveniments que realitzi el Club de Tennis com entitat, podrà exigir
l’equipament oficial del club.
4.- PAGAMENTS I QUOTES
Els preus s’aprovaran a l’Ordenança Fiscal Municipal per a tota la temporada.
Els pagaments es faran de forma mensual. La devolució dels rebuts estarà subjecte a la normativa de
Règim Intern de les Instal·lacions Esportives Municipals, la qual estableix que s’han d’abonar les
despeses ocasionades per la devolució i per poder accedir a la instal·lació s’haurà d’estar al corrent del
pagament de les quotes.
5.- BAIXES DE L’ACTIVITAT
Les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 28 de cada mes perquè tinguin validesa per al mes
següent.
S’haurà d’omplir el full corresponent. No s’acceptarà cap baixa per telèfon ni per al mes en curs.
Tots els alumnes que no hagin renovat la inscripció abans del 31 de juliol seran baixa automàticament per
la temporada següent.
Baixes temporals: Els alumnes que pateixin una lesió o accident en la realització de l’activitat, podran
sol·licitar per escrit una baixa temporal a partir del mes següent d’haver-se lesionat i durant un període
mínim d’un mes. S’haurà de certificar mitjançant justificant mèdic que ho acrediti.
Canvis d’horaris i grups: S’hauran de comunicar als coordinadors de l’Escola abans del dia 28 de cada
mes, i serà l’encarregat de confirmar la sol·licitud en funció de les places disponibles i els nivells dels
alumnes del nou grup. No es faran canvis una vegada començat el mes en qüestió.
6.- ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS
Tots els alumnes estaran coberts per l’assegurança d’accidents que tenen com a abonats.. En cas
d’accident s’haurà de comunicar al personal responsable de la instal·lació per que pugui gestionar el part
corresponent.
7.-RECUPERACIONS
Les classes afectades per inclemències meteorològiques no es recuperaran, a no ser que hagin afectat a
dues classes o més, d’una manera continuada i repetitiva. En aquest cas, els coordinadors podran
estudiar el cas i comunicar al participant la viabilitat de dur a terme alguna sessió extra en algun espai
lliure que concordi amb les característiques i el nivell de l’alumne afectat.

8.- SANCIONS I DEMÉS ASPECTES NO RECOLLITS EN AQUESTA NORMATIVA
S’aplicarà allò que s’estableix al Reglament de Règim Intern de les Instal·lacions Esportives municipals.

