NORMES DE LES ACTIVITATS DIRIGIDES INFANTILS DEL PAVELLÓ
PISCINES MUNICIPALS DE LA SELVA DEL CAMP
- La signatura del full d’inscripció implica l’acceptació de la normativa de les
instal·lacions esportives de l’ajuntament de La Selva del Camp, del pavelló i les piscines
municipals.
- No es pot accedir a les instal·lacions per tal de veure el desenvolupament dels
cursets. Durant el curs es faran diverses jornades de portes obertes, que seran
prèviament anunciades.
- Per un millor rendiment del grup i dels propis alumnes, els monitors, podran fer els
canvis convenients prèvia consulta als pares.
- La durada de les activitats infantils per la temporada 2018 - 2019 és igual a la del
curs escolar, es a dir: es mantenen els dies festius i els períodes de vacances d’acord
amb el calendari escolar, exceptuant els dies d’afers propis de cada centre que no es
contemplen al nostre calendari.
- El preu del curs és invariable cada mes, hi hagin més o menys dies festius o períodes
de vacances.
- Els rebuts es passen a cobrament entres els dies 1 i 5 de cada mes mitjançant
domiciliació bancària.
- Els alumnes inscrits a les diferents activitats que desitgin donar-se de baixa, hauran
de comunicar-ho abans del dia 28 del mes anterior, mitjançant un imprès que els hi
facilitaran a recepció.
- La baixa no és efectiva si només es dona l’ordre a l’entitat bancària, s’ha d’omplir el
model de baixa a recepció.
- Si després d’haver cursat una baixa, la persona es volgués donar d’alta a la mateixa,
o una nova activitat, haurà de pagar de nou la quota d’inscripció, o matrícula vigent
en aquell moment.
- Només en quedaran exempts aquells que presentin certificat mèdic acreditant que la
baixa és per prescripció mèdica.
- Cal fer ús del vestidor que pertoca tenint en compte el sexe de l’alumne, els nens al
vestidor masculí, i les nenes al femení. En el cas d’un menor acompanyat d’una
persona de diferent sexe, haurà de fer-se ús del vestidor mixt, destinat a aquest ús
exclusiu.
- Està totalment prohibit fer fotografies o qualsevol tipus de gravació a l’interior de la
instal·lació *, a final de curs durant la cloenda i entrega de diplomes s’autoritzarà a ferles. Se signarà una autorització de drets d’imatge per tal de poder fer ús de fotografies
per part del pavelló i destinades a revistes, blocs, webs, memòries d’activitats,
publicacions, llibres i revistes.
- La direcció no es fa responsable dels objectes dipositats als vestidors.
- Les instal·lacions són de tots, mantenir-les netes és responsabilitat de tothom.
* Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i
a la pròpia imatge (BOE Núm. 115 de 14 de maig de 1982)

