NORMATIVA I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
TEMPORADA 2016-2017
1.- Quotes de soci, preu i forma de pagament
Durant el mes d’octubre es realitzarà el càrrec de les quotes de soci mitjançant rebut segons ordre de
domiciliació bancària:
Soci adult: 37€ anuals.
Soci des de 6 anys fins a 14 anys inclòs: 27 € anuals.
Soci menor de 6 anys: gratuït.
Descompte Familiar: a partir del tercer soci d’una mateixa família, podrà gaudir d’una quota anual
de 21 €. Aquesta quota s’aplicarà al soci/socis de menys edat.
Un cop efectuat el pagament de la quota, el soci serà membre del club fins el 30 de setembre de l’any
següent. En el cas que algun soci desitgi causar baixa, haurà de comunicar-ho, per escrit, al Club CENA
abans del 31 de juliol.
És condició indispensable fer efectiva la corresponent quota de soci per poder participar en totes les
activitats del club.
Perquè un infant pugui participar a les activitats del club ha de ser-ne soci ell mateix i, com a mínim, el
pare, mare o tutor legal.
2.- Packs d’entrenament, preu i forma de pagament
Els preus dels packs d’entrenament es mantenen iguals que la temporada 2015-2016:
Pack complet 375€: inclou tots els entrenaments, enceratges i curses de temporada de desembre
a març.
Pack específic 275€: 20 sessions d’entrenament, enceratges i curses de desembre a març.
Pack petit 200€: 10 sessions d’entrenament, enceratges i curses de desembre a març.
Pack microbis 130€: 10 sessions establertes en calendari en dissabte i/o diumenge.
Qualsevol infant que vingui acompanyat per un soci del club té dret a una sessió gratuïta d’entrenament
dintre del calendari del club per la temporada en curs.
En el cas que, sense canviar de pack, es facin algunes sessions extra, aquestes es cobraran a 20€ per
sessió.
Les sessions d’entrenament que realitzin infants sense estar acollits a cap pack d’entrenament es cobraran
a 30€ per sessió, ja siguin socis del club o no.
3.- Desplaçaments i altres activitats del club
Les despeses generades pels entrenadors (desplaçament, dietes, forfets, ...) durant els desplaçaments o
activitats obertes a tots els infants i joves del club, aniran a càrrec del Club CENA.
Les despeses generades pels entrenadors (desplaçament, dietes, forfets, ...) durant els desplaçaments o
activitats destinades a un col·lectiu concret, es repartiran a parts iguals entre tots els infants que hi
participin. El club emetrà els rebuts corresponents als socis i en reintegrarà l’import als entrenadors.
Quan un infant quedi a càrrec dels entrenadors durant els desplaçaments, es cobrarà un import de 20€ per
dia i nen en concepte de canguratge. El club emetrà els rebuts corresponents als socis i en reintegrarà
l’import als entrenadors.
Quan un infant hagi de viatjar a l’estranger amb un adult diferent al seu pare, mare o tutor legal (inclosos
els entrenadors del club), cal que disposi del passaport vigent. En cas contrari, cal disposar del document
d’autorització corresponent emès per la Policia Nacional.
4.- Assegurances
Per participar a qualsevol de les proves incloses al calendari oficial d’activitats de la FCEH cal disposar,
com a mínim, de l’assegurança d’accidents UFEC catalana d’esquí de fons.
Per participar a qualsevol de les proves incloses al calendari de la Copa Espanya de Fons cal disposar,
com a mínim, de l’assegurança d’accidents UFEC estatal d’esquí de fons.
Per participar a les curses incloses al calendari FIS cal, a més de l’assegurança, disposar del número de
corredor....
En el cas dels menors d’edat que no disposin de cap de les assegurances anteriors, per participar a
qualsevol de les activitats del club cal disposar d’una assegurança alternativa. Es recomana la TargeNeu
de la FCEH o qualsevol altra assegurança similar que cobreixi la pràctica de l’esquí de fons.

Club d’Esquí Nòrdic l’Arp – Carretera de l’Arp – Tuixent, S/N – 25717 Josa i Tuixent – clubcena1@gmail.com –https://clubcena.wordpress.com/

