
 

 
 

Normativa 
Escola de Tennis & Pàdel del Tennis TDB 

 

 
Aquesta normativa serà efectiva per a tots els alumnes inscrits a l’Escola de Tennis & Pàdel del Tennis TDB. 

 
1.- DURACIÓ & CALENDARI 
Les activitats, tant per a nens com per a adults, començaran amb caràcter general a partir del dia 30 de Setembre i 
finalitzaran el 21 de Juny. 
Els dies festius es regiran per el Calendari Escolar de Torredembarra. 
2.- INSCRIPCIONS 
El període oficial d’inscripció finalitza una setmana abans del inici de l’escola de tennis. 
3.- PAGAMENTS I QUOTES 
Els pagaments es faran segons la periodicitat de pagament contractada (mensual, trimestral o anyal) per ingrés, 
transferència bancària o pagament amb targeta de crèdit/dèbit, entregant-ne el justificant bancari o rebut. 

El primer pagament s’ha de fer al moment de formalitzar la inscripció. 
Els pagaments mensuals s’han de fer entre el 1 i el 5 de cada mes. 
Els pagaments trimestrals s’han de fer entre el 1 i el 5 de Gener i entre el 1 i el 5 d’Abril. 
El pagament anyal s’ha de fer al moment de formalitzar la inscripció. 

4.- BAIXES DE L’ACTIVITAT 
Les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 28 de cada mes perquè tinguin validesa per al mes següent. Un cop s’hagi 
iniciat el mes no es retornarà cap quota. 

Baixes temporals: Els alumnes que pateixin una lesió o accident en la realització de l’activitat podran sol·licitar 
una baixa temporal. 
Canvis d’horaris i grups: S’hauran de comunicar al Responsable de l’Escola de Tennis & Pàdel, que serà 
l’encarregat de confirmar la sol·licitud en funció de les places disponibles i el nivell dels alumnes del nou grup. 

5.- RECUPERACIONS 
Les classes afectades per inclemències meteorològiques no es recuperen, a no ser que hagin afectat d’una manera 
continuada i repetitiva. En aquest darrer cas, el responsable de l’Escola de Tennis estudiarà i comunicarà al client la 
viabilitat de dur a terme alguna sessió extra en cas de disposar d’espais lliures i/o que concordin amb les característiques i 
el nivell de l’alumne afectat. 
6.- ASSEGURANÇA & LLICÈNCIA FEDERATIVA DE TENNIS (únicament Escola de Tennis): 
És obligatòria la subscripció de la llicència federativa de tennis que inclou l'assegurança de mutualitat esportiva. 

Alumnes matriculats en l'Escola de Tennis de la temporada anterior: 
Fins al 31 de Desembre, encara està vigent la llicència de la temporada passada. Al Gener, s'haurà d'abonar 
l'import corresponent a la NOVA llicència (entre 25€ i 29€ aprox. Segons import establert per la FCTennis) 
NOUS alumnes de l'Escola de Tennis: 
En el moment de la inscripció, també s'ha d'abonar l'import de la llicència federativa de tennis corresponent al últim 
trimestre de l'any (octubre a desembre). En aquest cas, l’import proporcional seria de 12 € pels alumnes menors a 
18 anys. 
Al Gener, s'haurà d'abonar l'import corresponent a la NOVA llicència (entre 25€ i 29€ aprox. Segons import 
establert per la FCTennis) 

7.- COMPETICIONS & ACTIVITATS & FESTES ESPORTIVES: 
Tots  els  alumnes  de  l’Escola  de  Tennis  tindran  la  possibilitat  de  participar  a  les  competicions,  activitats  &  festes 
organitzades per l’Escola de Tennis & Pàdel que s’informaran 


