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REGLAMENT DE L'ESCOLA ESPORTIVA D'ACTIVITATS

"AQUATIQUES

ENTRENAMENTS

Els entrenaments estaran sempre dirigits per un entrenador
responsable de la seccíó per tal de garantir-ne la rnóximo qualitat.

supervisats pel

S'hcuro d'assistir als entrenaments de forma puntual i amb dedicació.

Elshororis d'entrenament són els indicats en elllibret d'activitats.

Qualsevol' ús de la piscina foro de I'horari d'entrenament quedara condicionat al
pagament de la quota individual d' 11€: tenint. d' aquesta manera, accés il limitot a la
piscina en tot I'horari de bany lIiure.

QUOTES

El/la nedador/a que estigui inscrit durant els 11 mesos d'activitat (Setembre a Juliol) el
curs següent no pagara la quota d'inscripcíó.

LLlCENCIES

Cada nedador/a que desitgi participar en competicions houró d'estar en disposició
de la respectiva üicenclo federativo.

ElClub reolítzoró la gestió corresponent per tal de tramitar les llicencies.

MATERIAL

Elsnedodors/es que participin en competicions hauran de lIuir I'equipació del Club.

L'equipació del Club consisteix en: Banyador, Casquet de Bany, Samarreta i Xandall.
Aquest material s'houro de comprar a la recepció de la piscina.

COMPETICIONS

A principi de temporada es facilitara el calendari de competicions a tots els
nedodors/es,

ElClub s'encarregara de la gestió federativa, així com tota la gestió d'inscripcions a les
diverses competicions a les que es porficipi.

Lessetmanes previes a cada competició es notificara als nedadors i lo pares per tal de
que aquests confirmin la seva csslstenclo.



Un cop feto la inscripció. en cas de no poder assisfir a la competició, s'houró
d'informar al Club tan aviat com sigui possible. La no presentació d'un nedador/a el
dio de la competició, sense avisar i sense causa justificada de forma reiterada
suposoró el eobrament del eost de la llicencio federativo.

En cas que un nedador desitgi participar en una competició foro deis calendaris
onteriorment esmentots s'houro de comunicar amb un mínim de 20 dies d'antel ícció
per tal de valorar-ne la viabilitat i en cas de ser acceptada realitzar les gestions.
necessóries per a la seva correcta inscripció.

A totes les competicions, els nedadors/es aniran acompanyats d'un entrenador.

La sel ieeció de les proves oníró a córrec de I'entrenador l. en els casos que el
reglament de la competició ho permetí. a consensuar entre entrenador i nedador.

Respectar les decisions deis entrenadors, així com als jutges i recolzar als companys
durant les competicions. En cas de donar-se conductes incorrectes vers 015 jutges,
companys, entrenadors o altres nedadors o clubs es prendrans les mesures que es
considerin oportunes.

Qualsevol sanció aplicada al Club derivada de la mala praxis deis nedodors/es, pares
i/o tecnlcs oniró a correo deis mateixos.

Per a qualsevol norma no contemplada en aquest reglament s'aplicara la normativa
general del Club i en eas de que fos neeessari els reglaments de la F.C.N. o de la
·R.F.E.N. "
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