CASAL ESPORTIU PER A INFANTS I JOVES
DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL L’HOSPITALET NORD
Normativa administrativa i d’ús
Drets i obligacions dels participants
El preu d’inscripció inclou:
-

L'ensenyament de coneixements bàsics i la participació en activitats esportives i lúdiques
del Casal Esportiu. Aquestes activitats estan programades de dilluns a divendres, en
diferents horaris i en torns de 5 dies.

-

Una persona responsable per a cada grup d'activitats durant
Esportiu.

-

Es regalarà una samarreta del casal per infant. Aquesta s’haurà de portar obligatòriament els
dies d’excursió.

-

Assegurança de responsabilitat civil a tercers i assegurança d'assistència d'accidents.

-

Formar part de grups d'activitat homogenis (sempre que sigui possible segons el nombre
d'inscrits).

-

tot

l'horari

del

Casal

S’enviarà una presentació a les famílies (prèvia a l'inici de les activitats) per conèixer la
programació, les normes organitzatives del Casal Esportiu, etc.

Serveis complementaris (opcionals):
-

Servei diari de menjador.

-

Servei d'acollida d’una hora abans i després de l'horari de Casal Esportiu.

Normativa d’inscripció:
-

El procés d’inscripció començarà a partir del dia 25 d’ Abril de 2022 fent una pre-inscripció via
correu electrònic amb una posterior formalització presencial un cop s’hagi confirmat la plaça.

-

La inscripció és oberta a tothom, d’acord amb els grups d’edats que s’ofereixen al Casal Esportiu.

-

Cada persona pot inscriure només els membres directes de la família (fills/es). Els pares i mares
(tutors/es) que no puguin formalitzar personalment la inscripció poden delegar-la a altres
persones que hauran de presentar:
- Una autorització per escrit dels pares i mares (o tutor/a), seguint el document que es
facilitarà al centre.
- Una fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor/a i del DNI de la persona autoritzada.

-

Una persona no podrà inscriure al mateix temps als seus fills/es i els d’una altra persona. Haurà
de fer cua tantes vegades com inscripcions (pròpies/delegades) vulgui fer.

-

Un cop comenci el Casal Esportiu, es podrà ampliar el número de torns contractats, sempre i
quan hi hagin places disponibles.

-

Aquesta ampliació s’haurà de fer com a màxim el dijous de la setmana prèvia a l’inici del
següent torn que es vulgui contractar.

-

Un cop cobertes totes les places ofertes de cada torn, s’obriran llistes d’espera. Aquestes
llistes estaran obertes des del primer dia de les inscripcions, i hi ha de constar el nom de la
persona, el telèfon i els millors horaris de contacte.

Anul·lacions i devolucions
-

Des del CEMLHN es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si el nombre d’inscrits no
arriba al mínim establert.

-

Les baixes notificades per escrit amb 15 dies d’antelació abans de l’inici de l’activitat,
tindran dret al retorn del 50% de l’import abonat i del 90% si la causa de la baixa és per
malaltia o accident, acreditant-ho amb corresponent justificant mèdic.

-

Només s’admetran devolucions de setmanes complertes, mai per a dies puntuals.

-

Les baixes o anul·lacions notificades durant els 15 dies abans de l’inici del casal o durant el
desenvolupament del mateix, no tindran dret a percebre cap mena de retorn de la
inscripció realitzada.

-

En cas d’anul·lació d’algun servei per part del CEMLHN es retornarà el 100% de l’import
abonat.

En/na_____________________________________________, com a pare/mare/tutor de l’infant
__________________________________________________ accepto la normativa administrativa i
d’ús del Casal Esportiu de l’Hospitalet Nord
I per a que així consti, signo la present autorització:

_______________________, _________ de _________ de 202

