
NORMATIVA A COMPLIR PELS SOCIS/ES DEL CLUB 

 Els/les  socis/es  han  de  lliurar, emplenat  correctament  i  signat, els  següents  documents  a  secretaria: 

Inscripció, Normativa del Club, Certificat i Autoritzacions i declaració de responsabilitat. 

 La quota soci s’haurà d'abonar en metàl·lic en el moment de lliurar la documentació a secretaria. 

 En cas de realitzar el pagament de la/s quota/s d'atletisme per domiciliació bancària: el rebuig del cobrament 
sense previ avís per part del soci/a, suposarà per al/la soci/a haver d'abonar la comissió que el banc ens 

carrega per aquest tràmit. 

 Per a sol·licitar la baixa, és imprescindible emplenar el Formulari de baixa i enviar-lo al correu

clubatletismevilanova@dinami-k.com  o lliurar-ho   a   secretaria. 

 La baixa s ’ ha de tramitar abans del dia 10 de cada mes. En cas contrari, la baixa es farà efectiva el 
mes següent. Com a màxim es podrá tramitar la baixa fins al mes de març i amb un motiu justificat.

 La quota de soci no es reintegra. 

 NOMÉS es reintegra els diners de les quotes d'atletisme dels mesos que queden per a finalitzar la 

temporada,    restant les despeses de fitxa i assegurança, sempre que estiguin al dia de pagament. 
           

  En cas de baixa voluntària i estat d’alarma: 

o Si la baixa/estat d’alarma es sol·licita/declara en el primer trimestre de l'any (octubre, novembre, desembre)

es reintegrarà el 100% de la quota d'atletisme menys les despeses de fitxa i assegurança.

o Si la baixa/estat d’alarma es sol·licita/declara en el segon trimestre de l'any (gener, febrer, març) es

reintegrarà el 75% de la quota d'atletisme, corresponent als mesos que quedin per a finalitzar la

temporada, menys les despeses de fitxa i assegurança.

o Si la baixa/estat d’alarma es sol·licita/declara en el tercer trimestre de l'any (abril, maig, juny) NO es
reintegrarà res.

 És obligatori competir amb la vestimenta oficial del club. 

- El club podrà demanar la participació dels atletes al campionat de clubs  a partir de sub 10 (1 vegada per temporada), i al 

campionat de relleus de cada categoria.(pista coberta i aire lliure.) Demanem interés en aquestes cites ja que són molt 

importants per seguir creixent com a club i contem amb vosaltres. Durant la temporada hi han moltes competicions, pero 

podreu escollir a quines voleu participar o si no ho voleu fer, encara que us animem a que ho proveu!!!

 El club supervisarà tots i cadascun dels comunicats mèdics dirigits a la mútua, si s’escau. 

 L’ incompliment de les normes pot suposar l'expulsió directa del club. 

Signatura soci/a Signatura i segell de l’entitat 

Lloc i data ……………………………………………………………………………………….. 

e-mail: clubatletismevilanova@dinami-k.com / web: www.dinami-k.com / tel 93.893.64.78 / 608.200.962

 - La quota anual és podrá pagar en 3 terminis, pero al gener el pagament haurà d'estar finalitzat.

mailto:clubatletismevilanova@dinami-k.com
http://www.dinami-k.com/
mailto:clubatletismevilanova@dinami-k.com
http://www.dinami-k.com/



