INFORMACIÓ TARIFES CLUB COMPETICIÓ TEMPORADA 2017-2018
Modalitats disponibles per la contractació dels entrenaments
1. Abonament de temporada.
2. Abonament de mitja temporada (20dies). Aquesta modalitat només es pot contractar si és el primer any.
3. Entrenaments oberts sense abonament de temporada: Aquesta modalitat està disponible per tots els que s’hi
vulguin acollir. En aquesta modalitat serà obligatori fer sempre la reserva.
És obligatòria la tramitació de la LLICENCIA CATALANA DE NEU en qualsevol de les modalitats, tant per
entrenaments com per curses.

Data límit per les inscripcions
Per poder gaudir dels avantatges del club s’haurà de fer les inscripcions abans del 26 de novembre juntament amb el
requisits establerts en els tràmits rutinaris obligatoris per les inscripcions.
Tràmits per les inscripcions
1. Reconeixement mèdic obligatori actualitzat.
2. Autorització d’inscripció curses.
3. Autorització cessió de drets d’imatge.
4. Autorització de domiciliació bancaria
(Cal aportar aquest document en la primera reunió informativa del 18 de novembre).
Tràmits per els forfets de temporada
És obligatòria la tramitació del forfet Alp2500 i l’oferta finalitza el proper 26 de novembre.
Es poden tramitar els forfets online seguint el protocol establert per el club.
1.
Petició per e-mail de pressupost detallat a l’escola
2.
Confirmació per part vostra de la comanda
3.
Ingrés bancari al compte de
Banc de Sabadell
ES28 0081 0188 3600 0114 1123

Entrenaments
ENTRENAMENT TEMPORADA
Sense tramitació forfet
Amb tramitació forfet pel club
Mitja temporada (20 dies)

FINS 26-11-17
900,00 €
825,00 €
645,00 €

RESTA TEMPORADA
950,00 €
875,00 €
685,00 €

NOTA INFORMATIVA
Entrenament 1r any noves
incorporacions en la modalitat
diària (sols Alevins el 1r any i mínim
20 dies)

Entrenament fora calendari
Entrenaments oberts sense

25€/ dia / alumne

Mínim 5 alumnes per entrenador

abonament de temporada

50€ / dia / alumne

Prèvia reserva i confirmació del
club

QUOTES CLUB
Matrícula
Quota soci
Llicència catalana

Proposta pagament aplaçat:

9,00 €
20,00 €
136,00 €

PAGAMENT
APLAÇAT
Per acollir-se al
Només s’aplaçarà l'import de l’abonament de
pagament aplaçat és
temporada en 3 vegades. L'import del primer terç
imprescindible enviar
estarà inclòs en el primer pagament juntament amb
el formulari de
la quota de soci, la llicència i els forfets. La resta es
domiciliació bancària
girarà en 2 cops el 26 de desembre i el 26 de gener.
emplenat i haver-ho
sol·licitat abans del 26 de
novembre.

Recordeu que teniu temps fins el proper 22 de novembre per la tramitació de forfets de temporada
Recordeu que teniu temps fins el proper 26 de novembre per la tramitació de forfets de temporada

