
NORMATIVA DEL CLUB 

 La matrícula té un cost de 30€ que es cobrarà al realitzar la inscripció. 

 El curs té una durada de 12 mesos (de setembre a setembre).  

 Hi ha un període de prova de 15 dies, després dels quals s’ha de fer efectiu el lliurament 

del full d’inscripció i de la normativa signada. Aquest període de prova es farà per 

quinzenes (del 1 al 15 o del 16 al 30) i prèvia trucada o mail al club per concertar dia i 

hora. Aquests dies de prova es fan coincidir amb els entrenaments habituals, és per això 

que demanem la màxima puntualitat i compliment de l’horari establert per tal d’interferir 

el mínim possible en la dinàmica habitual. 

 El club deixarà els patins durant el període de prova, després cada patinador haurà de 

portar els seus propis. 

 Durant el mes d’agost es cobrarà  la  quota igualment. 

 El cobrament de l’activitat es farà mensualment mitjançant domiciliació bancària.  

 El rebut es girarà el dia 5 de cada mes. Si el rebut és retornat, es carregarà l’import del 

recàrrec que apliqui l’entitat bancària i s’haurà de pagar abans que finalitzi el mes,  en un 

ingrés al compte. 

 El fet de no pagar o retornar el rebut dos mesos seguits i no posar-se en contacte amb el 

club per tal de solucionar el problema provocarà que el patinador/a no pugui continuar 

assistint als entrenaments. 

 La no assistència a les classes durant un mes no eximeix a l’alumne d’abonar la 

mensualitat. 

 Les baixes es notificaran abans del dia 20 del mes anterior. En cas contrari, hauran 

d’abonar la mensualitat.  

 El pagament de la fitxa federativa o l’assegurança del consell (pagament anual) corre a 

càrrec de les famílies.  

 És obligatori l’equipament del club (xandall, bossa patins, malla etc..)per a tots els actes, 

competicions o proves on es participi. 

 Les classes que l’alumnat perdi no seran recuperades. 

 L’equip tècnic es reservarà el dret de canviar de nivell a l’alumne a mitja temporada, si 

així ho considera convenient. Així mateix, és l’equip tècnic qui decideix quins patinadors 

van a proves, trofeus o campionats. 

 No es pot interrompre cap entrenament per parlar amb els entrenadors. Si algun 

pare/mare té la necessitat de parlar-hi cal que es posi en contacte amb la junta per tal de 

trobar un moment que no interfereixi en la seva tasca. 

 S’exigirà màxima puntualitat en l’horari d’arribada i recollida de l’entrenament. L’alumne 

que arribi fora del seu horari o se’l reculli mes tard no serà responsabilitat del club. 

 Correctament vestits per l’entrenament: malla o roba esportiva ajustada i sabatilles 

esportives. En cas de fred:  roba d’abrigar el màxim d’ajustada al cos per tal de facilitar la 

mobilitat del patinador. Està permès l’ús de guants, gorro, buf, polar, escalfadors. Prohibit 

l’ús de bufanda i caputxes. 



 Pentinat: cabell recollit amb una cua o monyo. 

 Cal portar sempre la bossa porta patins del club pels entrenaments, actes, proves o 

competicions.  

 Cal portar aigua pels entrenaments. 

 A l’interior del pavelló no es podrà menjar, amb excepció de festes d’aniversari o 

celebracions organitzades pel club i s’haurà de silenciar el telèfon mòbil. 

 L’accés a l’interior del pavelló i vestuaris quedarà reservat únicament als patinadors . 

 Els pares no podran quedar-se ni als bancs ni a les grades durant l’entrenament. Es podrà 

veure l’entrenament l’últim divendres de cada mes, sempre que no sigui època 

d’entrenaments del festival, i sempre que els entrenadors ho considerin. 

 IMPORTANT: per norma general, no es podrà entrar al vestuaris. Els patinadors/es més 

petits, si necessiten ajuda i no hi ha cap membre de la junta, podran entrar acompanyats. 

EN CAP CAS hi podran accedir acompanyats del pare, avi... (homes), per tal de respectar 

la intimitat de les nenes. 

 

 

Jo.........................................................................................(pare , mare o tutor legal) del 

nen/a................................................................................he llegit , he entès i accepto la 

normativa del Club Patinatge Artístic Figueres anteriorment descrita. 

 

 

.................................................., a ..............................de .........................de 20......... 

 

 

Signatura 

 

 

(Signar i retornar a la junta) 

 

 

 


