CLUB PATINATGE ARTISTIC SANT ESTEVE SESROVIRES
e-mail: info@clubpatinatgeses.org
Web: www.clubpatinatgeses.org

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
ABONAT 2018 - 19

Tel.: 722 184 191

DADES PERSONALS:
Nom i Cognoms:
Data Naixement:
Domicili:
C.P.:
Mail Abonat:

D.N.I. (si no té, el de la mare / pare):
Nº Targeta Sanitaria
Localitat:
Telèfon Abonat:

Nom del Pare:
Telèfons Pare:
e-mail:

Nom de la Mare:
Telèfons Mare:
e-mail:

Totes les notificacions es realitzaran mitjançant mail o WhatsApp.
Autoritzeu rebre les notificacions realitzades per WhatsApp

Marqueu el que US interessi.

SI

NO

ENTREGAR AL CLUB TOT COMPLIMENTAT I SIGNAT

Documentació que cal aportar per eMail:




Copia del DNI per ambdues cares (si és menor també del pare, mare o tutor) en format (JPG – PNG).
Fotografia en format (JPG – PNG) mida carnet (74 x 92 píxels, resolució 300 ppi).
Copia de la Targeta Sanitaria en format (JPG – PNG).
MARCAR LAS CASELLES

Sol·licito la inscripció a l’activitat de patinatge en les següents modalitats:
Descripció

Dia

Patinatge Base
Patinatge Avançat
Patinatge Individual
Patinatge Federació
Patinatge Shows
Patinatge Base 1 dia
Patinatge Avançat 1 dia
Patinatge Base 1 dia
Patinatge Avançat 1 dia
Patinatge Adults

QUE INTERESSIN

Horari

Quota

Matrícula

Dimecres
Dissabte

17:00 - 19:00
10:00 - 12:00

30,00 €

25,00 €

Dimecres

19:00 - 21:00

Dissabte
Dilluns
Dilluns
Divendres
Dilluns o Dimecres
Dilluns o Dimecres
Dissabte
Dissabte
Dissabte

12:00 - 14:00
17:00 - 19:00
19:00 - 21:00
17:00 - 19:30
17:00 - 19:00
19:00 - 21:00
10:00 - 12:00
12:00 - 14:00
09:00 - 10:00

30,00 €

25,00€

20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €

TOTES LES COMUNICACIONS AL CLUB ES FARAN PER MAIL
INFORMACIÓ GENERAL A LA WEB

info@clubpatinatgeses.org
www.clubpatinatgeses.org

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELS PAGAMENTS DE QUOTES MENSUALS, MATRICULES, ALTES FEDERATIVES ES REALITZARAN PER TRANSFERÈNCIA
INDICANT SEMPRE EL NOM DE L’ALUMNE I EL CONCEPTE DEL PAGAMENT, AL SEGÜENT COMPTE BANCARI
CLUB PATINATGE ARTISTIC SANT ESTEVE SESROVIRES

LA CAIXA

IBAN ES19 2100 1328 1002 0020 4977

CAL FER L’INGRES DE LA QUOTA DE L’1 al 3 de cada MES

*

*

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AUTORITZACIÓ:
En/na. _______________________________________________________________ amb D.N.I. _______________________
I pare o mare (tatxes el que NO procedeixi) de ________________________________________________________________
AUTORIZO que el meu fill/a pugui ser fotografiat i /o filmat per que el club utilitzi aquest material als espais de comunicació del club, Web,
Xarxes Socials, Blogs, Premsa o esdeveniments de caràcter esportiu, tot sempre relacionat a la promoció i / o difusió del Patinatge en les
diferents modalitats i durant el temps en que l’abonat pertanyi al CLUB PATINATGE ARTISTIC SANT ESTEVE SESROVIRES i els posteriors 2
anys.

SIGNAT EL ______, ______________________ del 201__ PER (PARE/MARE/TUTOR)
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OMPLIR AMB LLETRES QUE ES PUGUIN LLEGIR - - - RELLENAR CON LETRA LEGIBLE

En virtut d la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que totes les dades facilitades i documentació adjunta passaran
a formar part d’un fitxer propietat del CPASES a fi i efecte de cursar les inscripcions, tramitar la petició de domiciliació i rebre amb posterioritat comunicacions
de l’Entitat. Es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a l’e-mail: info@clubpatinatgeses.org

NORMATIVA DEL CLUB PATINATGE SANT ESTEVE SESROVIRES
Llegit per: ________________________________________

i signat ________________

Articles.El Club Patinatge Artístic Sant Esteve Sesrovires en aquest escrit dona ha baixa definitiva), s’haurà de seguir pagant la quota establerta
a conèixer les normes sobre les que els seus abonats es regeixen i encara que no s’assisteixi als entrenaments als que s’està inscrit.
s’han que regir.
Després de demanar la baixa la possible reincorporació durant la
mateixa temporada implicarà el pagament de una nova matricula o
Per adquirir la condició d’abonat cal fer la inscripció amb el formulari l’abonament de les quotes des de la data de la baixa.
que el club té publicat a la web www.clubpatinatgeses.org o facilitat
en ma pel club, és imprescindible per fer l’activitat haver presentat el CATEGORIES L’única persona o entitat que determina quan i com un
full d’inscripció amb tota la documentació que el club sol·licita.
patinador o patinadora ha de canviar de grup, participar en una
La inscripció està subjecta a l’aprovació per part del club, que té la
facultat d’admetre al sol·licitant o no, segons els seus criteris de
qualificació i idoneïtat, sense cap dret de rectificació. El club notificarà
al sol·licitant la decisió presa i, si escau, la data d’inici de l’activitat.

competició o trofeu, o ser inscrit a una prova de pas de nivell o
examen, és la direcció esportiva del club, sense admetre influència o
pressions d’abonats, pares mares o tutors.

LA INSCRIPCIÓ comporta l’abonament d’una matrícula i un
compromís mensual de pagament per part de l’abonat i en el cas de
ser menor, del pare, mare o tutor que es fa responsable al formulari
d’inscripció de les quotes mensuals de l’activitat sol·licitada.

l’inici, descans o a l’acabar l’entrenament.

El Club es reserva el dret de modificar els calendaris i horaris dels
La inscripció al club és per temporades segons el calendari que és entrenaments.
publicitat a la web del club i a la informació que facilita l’Ajuntament No s’interromprà a l’entrenadora o monitores dins l’horari
de Sant Esteve Sesrovires.
d’entrenament. Per la resolució de dubtes o consultes, fer-les a
Els acompanyants, a fi i efecte d'evitar distraccions i millorar el
rendiment, abandonaran les instal·lacions com màxim passats 10
minuts del horari d’inici de l’activitat, i podran accedir 10 minuts
Només cal abonar la matricula, per gaudir de la inscripció als diferent abans de finalitzar l’activitat.
nivells o activitats que s’imparteixen al club, anualment.
Cal ser puntual i constant als entrenaments. Les llargues absències als
entrenaments s´hauran de notificar al club. A l’activitat de shows cal
un compromís extra per part dels components de cada grup, a la
segona falta injustificada a un entrenament el component quedarà
L’abonament de les diferents quotes es farà per transferència al automàticament exclòs del grup en qualsevol moment de la
compte bancari que el club proporciona.
temporada.
La quota només dona dret a les classes que es donin al pavelló o
Quan s’assisteix a una competició, examen, trofeu, trobada, etc., sigui
instal·lacions que cedeix l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
quin sigui el resultat assolit, els patinadors no poden marxar de les
ALTRES QUOTES, el Club sol·licitarà el pagament d’altres quotes, previ instal·lacions (sobre tot membres en les proves de grups) fins que el
coneixement dels pares i/o abonats en concepte d’equipament del delegat del club o l’entrenadora responsable donin per conclosa la
club, fitxes federatives, assegurances i/o assistència i participació a competició.
proves de nivell federació o campionats, trobades o festivals celebrats
per altres clubs, així com vestuari i estris necessaris pels festivals Els familiars han de tenir en compte que la competició té un horari
aproximat d’inici, però pot allargar-se la cloenda (Recomanem venir
d’hivern i d’estiu que cada any s’organitzen.
sense pressa. Cal estar per la recollida de trofeus o medalles).
LES QUOTES S’HAN D’ABONAR ENTRE ELS DIES 1 i 3 DE CADA MES
ES CONSIDERARA QUOTA IMPAGADA A PARTIR DEL DIA 8 DEL MES

MOLT IMPORTANT En cas de que durant els entrenaments o
competicions, una patinadora federada s’accidenti, i els
pares/mares/tutors se l’enduguin sense demanar al Club la gestió amb
l’asseguradora per l’atenció mèdica, exoneren al Club de qualsevol
responsabilitat derivada de l’accident i de qualsevol dictamen mèdic,
així com de les actuacions sanitàries que es derivin.
DESPLAÇAMENTS Es considerarà desplaçament cada campionat,
festival, proves, Interclubs i competicions de federació o CEBLLOB. Per
cada desplaçament s’haurà d’abonar al club 10€ per cada patinadora
del CPA Sant Esteve Sesrovires que hi participi en concepte de
desplaçament i honorari de l’entrenador. No es consideraran
sortides, Sant Esteve Sesrovires i Masquefa.
Els patinadors/res abonats han d’estar al corrent de pagament, en
cas d’impagament d’una quota el club podrà no admetre a l’alumne
a l’activitat fins que es liquidin els deutes pendents.

DISCIPLINA Les entrenadores i monitores tenen capacitat suficient i
autoritat delegada pel club per amonestar a les patinadores que
tinguin mal comportament, poden inclús expulsar a l’alumna de la
pista, si sota el seu criteri fos necessari. L’acumulació d’amonestacions
podrà comportar l´expulsió definitiva de l’alumne.
El comportament inapropiat per part dels abonats, pares i/o
acompanyants envers altres abonats, entrenadors, membres del Club,
personal de les instal·lacions esportives i tercers vinculats amb el club,
comportarà també amonestacions, que poden repercutir a criteri de
la Junta del club, en l’expulsió immediata i en la permanència en el
Club de l’abonat.
Delegar la recollida d’un patinador, haurà de ser justificada per
escrit, amb autorització del Pare, Mare o Tutor.

Totes les comunicacions amb el club es realitzaran mitjançant l’adreça
No podran participar els patinadors que no tinguin l’assegurança mail: info@clubpatinatgeses.org
federativa vigent, per motius aliens al Club.
El club farà servir la web del club www.clubpatinatgeses.org per
BAIXES Les baixes s´hauran de comunicar per escrit al club , amb comunicar totes les activitats, horaris d’entrenament, competicions i
quinze dies d’antelació respecte la meritació de la propera quota. La qualsevol activitat relacionada amb el club i els seus abonats. També
no comunicació escrita donarà lloc a la obligació de pagament del mes es trobarà tota la documentació necessària per la comunicació dels
o mesos següents i a la seva exigibilitat per part del club. Les baixes abonats o sol·licitants. GUARDEU UNA COPIA DE LA INSCRIPCIÓ I
dins d’un període, o que incompleixin el termini anterior, no donaran NORMATIVA
dret a cap devolució. En cas de demanar una baixa temporal (si no hi
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