
Escola d’Hivern 

Normativa 
 
Aquesta normativa serà d’aplicació per a tots els alumnes inscrits a l’Escola d’Hivern del Club Tennis Torredembarra.  

 

1. Duració i calendari  

1.1. El  curs de l’Escola de d’Hivern està comprès de tres trimestres.  

1.2. Els dies festius de l’Escola s’informaran a la web del club. Habitualment es seguirà el calendari escolar.
 

2. Pagaments i quotes 

2.1. Les inscripcions s’entendran sempre per al curs complet i/o fins a la finalització del mateix. 

2.2. Al  moment de formalitzar la inscripció, s’haurà d’abonar la quota íntegra del primer pagament, o bé l’import de 50€ 

en concepte de reserva de la plaça per les modalitats trimestral i/o anual. Aquest import serà restat del total de la 

primera quota. 

2.3. En la modalitat de pagament mensual, l’abonament de la quota corresponent, s’ha de fer efectiu entre els dies 1 i 10 de 

cada mes (presencialment al club, o mitjançant ingrés o transferència bancària i presentant el justificant bancari) 

2.4. En les modalitats de pagament trimestral, el cobrament és farà mitjançant rebut bancari entre els dies 1 i 10 del 

trimestre corresponent. 

2.5. No s'admetrà l'assistència de cap alumne/a sense el full d'inscripció prèviament complimentat i signat, i en el cas de 

menors d’edat signat pel pare, mare o tutor legal 
 

3. Recuperacions  

Les classes afectades per inclemències meteorològiques no es recuperen, excepte quan hagin afectat d’una manera 

continuada i repetitiva. En aquest darrer cas, el Club estudiarà i comunicarà, en el cas que cregui convenient, 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.  
 

4. Tornejos i competicions 

Les inscripcions als tornejos individuals no queden incloses amb les quotes d’entrenament. 

 

5. Certificat mèdic 

Tots els alumnes matriculats hauran de presentar un certificat mèdic esportiu durant els 15 dies posteriors a la inscripció, en 

el cas de no fer-ho, es considerarà que signant la sol·licitud d’inscripció l’alumne (el pare, mare o tutor en el cas de menors 

d’edat), expressa voluntàriament que és apte per la pràctica esportiva. 

 

6. Llicència federativa 

Tot alumne de l’Escola Infantil ha d’estar en possessió de la llicència federativa de la Federació Catalana de Tennis que 

inclou l’assegurança de Mutualitat esportiva obligatòria i, en el seu defecte el Club la tramitarà segons tarifes de la FCT. 
 

7. Equipació del Club 

7.1. A tots els alumnes que s’inscriguin fins al 6 de setembre, se’ls farà entrega d’una samarreta i pantalons curts o faldilla 

del TennisTDB. 

7.2. Vestir la samarreta del club serà obligatori en totes les competicions per equips, i recomanable en les competicions 

individuals. 

 

8. Horaris 

El Club es reserva el dret de canviar i/o modificar horaris, dates i seus de les classes, per causes de força major i/o per motius 

d’organització. 

 

9. Baixes i modificacions 

Qualsevol baixa o modificació caldrà ser degudament notificada al Club de forma escrita, ja sigui presencial o mitjançant 

correu electrònic. 


