Pavelló Municipal d’Esports
La Selva del Camp
NORMES GENERALS I OBLIGACIONS PER A L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS DE LA SELVA DEL CAMP
Procediment d’alta
Per a donar-se d’alta com a soci a les instal·lacions s’ha de presentar:
-

Fotocòpia del carnet d’identitat.
Volant d’empadronament (empadronats a La Selva del Camp).

En el casos d’abonaments familiars a més a més haurà d’aportar llibre de família o el certificat de parella de fet.
En el cas dels pensionistes 100% i discapacitats ≥ 65% per gaudir de la tarifa MINI han de presentar la
documentació acreditativa corresponent.
Una vegada presentats aquests documents, l’interessat pagarà en metàl·lic o targeta, la quota d’inscripció
corresponent.
Si s’inscriu després del dia 25, la quota es calcularà prenent com a base el dia 1 del següent mes, i es mantindran les
regles de proporcionalitat a les quotes, així com la consideració de trimestres o anys naturals.
Els abonaments familiars inclouen els fills fins el 19 anys sense cap cost addicional. Els fills entre 20 i 25 anys poden
continuar a l’abonament familiar en la quota FAMILIAR “PLUS”, demostrant pertànyer a la unitat familiar acreditant
certificat de convivència o empadronament, llibre de família i DNI.
En produir-se aquest canvi, el nou abonat restarà exempt del pagament de la quota d’inscripció.
Els abonaments trimestrals i anuals segueixen trimestres i anys naturals. Al fer un abonament d’aquest tipus la
persona gaudeix d’un descompte a canvi de comprometre’s durant aquest període de temps. En cap cas es
retornaran la integritat ni cap part parcial de l’import total de l’abonament.
La matrícula o quota d’inscripció d’abonats s’haurà de fer efectiva en el moment de donar-se d’alta. Aquesta es
pagarà en metàl·lic o targeta. La tarifa migdia resta exempta de matrícula o quota d’inscripció.
TARGETA BLAVA.
*Dóna dret a accedir a les instal.lacions d’ús lliure, no a les activitats dirigides, i en horari obligatori d’accés de 7 del
matí a 13:00h del migdia de dilluns a divendres (només per a usuaris que estiguin en possessió de la Targeta Blava).

Baixes – canvis – modificacions
Si l’abonat decidís donar-se de baixa per voluntat pròpia, haurà de notificar-ho per escrit a la recepció, i haurà de
lliurar en aquest moment l’escrit de sol·licitud, o bé per correu electrònic.
Qualsevol sol·licitud de baixa, de canvi de tipus d’abonament, de canvi de tipus de quota o modificació de dades
bancàries, s’haurà de realitzar amb la data límit del dia 28 del mes anterior al cobrament del següent rebut. En els
casos de baixa s’ha de fer entrega del braçalet (en cas que en tingui).

Carrer Horta, 39 | 43470 La Selva del Camp (Tarragona)
Tel. 977 84 52 27 - 977 84 52 28 -608314192 (whatsapp)
esports@laselvadelcamp.cat / www.laselvadelcamp.cat
esports@laselvadelcamp.cat

Tot abonat que incompleixi el pagament de la quota domiciliada serà donat de baixa automàticament. Haurà de fer
efectiu el pagament de la quota retornada a l’oficina del pavelló en efectiu, en metàl·lic o targeta, i fer-se càrrec de
les despeses corresponents.
Aquell abonat que hagi causat baixa i desitgi tornar a donar-se d’alta, tindrà el tractament de nou abonat, amb les
condicions exposades a l’apartat d’altes.

Baixes temporals
En el cas de baixa mèdica i amb el justificant pertinent, es tindrà dret a sol·licitar la baixa temporal tenint en compte
que no es podran utilitzar les instal·lacions.

Drets de l’abonat
Els abonats tindran dret a l’ús de les instal·lacions d’ús lliure i a les activitats dirigides gratuïtes. Aquestes activitats
resten exemptes en la tarifa migdia.

Abonats tarifa migdia
Aquesta tarifa permet l’accés a les instal·lacions d’ús lliure amb entrada en l’horari de 12 a 16h. No permet l’entrada
a les classes dirigides gratuïtes.

Obligacions de l’abonat
Els abonats hauran d’identificar-se mitjançant el control d’accés per poder fer ús de les instal·lacions, o a la recepció
en el seu defecte.
Per l’usuari de les piscines, és imprescindible l’ús de casquet de bany, així com dutxar-se abans i després d’utilitzar
les mateixes. Per l’usuari de gimnàs és imprescindible l’ús de la tovallola, així com roba i calçat esportiu.
Els menors de 14 anys no poden accedir sols a les instal·lacions, han de fer-ho sota la tutela d’una persona major de
16 anys; a excepció de la sala de gimnàs, l’accés a la qual està permès a partir dels 15 anys i consultant prèviament el
tècnic/a de la sala.
L’abonat que incompleixi aquestes normes, que cedeixi el seu braçalet (en cas de tenir-ne) a tercers o deixi entrar
alguna persona no sòcia, o que faci mal ús de les instal·lacions i provoqui desperfectes, perdrà tots els seus drets i
causarà baixa definitiva o temporal segons decisió de la direcció.
La piscina coberta restarà tancada uns 10 dies aproximadament anualment, generalment al mes d’agost, per a
poder-hi fer tasques de manteniment. Els socis, aquests dies, podran fer ús de la piscina exterior.

Horari de les instal·lacions
Dilluns a divendres: 7.00 – 21.00h
Dissabtes: 9.00 – 21.00h
Diumenges: 10.00 – 14.00h
Festius: Tancat
*Per qualsevol dubte o aclariment podeu demanar la normativa a les oficines de la instal·lació.
** Aquesta instal·lació no es fa responsable de les possibles pèrdues o robatoris que puguin produir-se a l’interior
d’ella, per la qual cosa l’abonat haurà de tenir cura de les seves pertinences i controlar-les.
*** La Direcció i l’Ajuntament es reserven el dret d’admissió a les instal·lacions.

Normes vigents des de gener de 2015 i fins a propera revisió.
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