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REGLAMENT DE L’EQUIP DE NATACIÓ MÀSTER
ENTRENAMENTS
Els entrenaments estaran sempre dirigits per un entrenador i supervisats pel
responsable de la secció per tal de garantir-ne la màxima qualitat.
Els horaris d’entrenament són els indicats en el llibret d’activitats.
Qualsevol ús de la piscina fora de l’horari d’entrenament quedarà condicionat al
pagament de la quota individual bonificada per a cursetistes mensuals; tenint,
d’aquesta manera, accès il·limitat a la piscina en tot l’horari de bany lliure.

QUOTES
QUÈ INCLOU:
• Sessions d’entrenament establerts als horaris del llibret informatiu per a cada
•

•
•

nivell: tècnics, material, instal·lacions, serveis, etc
Inscripció a la Federació Catalana de Natació
Assegurança de responsabilitat civil
Descomptes a bany lliure i/o altres serveis de l’entitat

QUÈ NO INCLOU:
•
•
•

•

Llicència i/o inscripcions a competicions
Material i equipament personal
Desplaçaments
Ús lliure de les instal·lacions fora dels horaris de l’activitat

LLICÈNCIES
Cada nedador/a que desitgi participar en competicions haurà d’estar en disposició
de la respectiva llicència federativa
L’import de les llicències de temporada, d’un dia i d’AAOO, aniran a càrrec
directament del nedador/a tot i que seran gestionades pel Club.
La llicència d’AAOO va lligada a la llicència de temporada.

COMPETICIONS
A principi de temporada es facilitarà el calendari de competicions a tots els nedadors/
es.
El Club facilitarà la gestió per a la participació en les competicions del calendari oficial
de la F.C.N i de la Federació Aragonesa de Natació
Només podran participar en competicions fora de Catalunya, aquells nedadors/es
que disposin de llicència anual.
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En cas que un nedador desitgi participar en una competició fora dels calendaris
anteriorment esmentats s’haurà de comunicar amb un mínim de 20 dies d’antel·lació
per tal de realitzar les gestions necessaries per a la seva correcta inscripció.
Les cost íntegre de les inscripcions a qualsevol competició a la que es participi anirà a
carrec dels nedadors/es, inclòs el Campionat de Catalunya Open Màster (exceptuant
les proves de relleus del Campionat de Catalunya)
La participació (inscripicó i llicències d’un dia) al Trofeu Màster Club INEF anirà a càrrec
del Club E. INEF Lleida
Les inscripcions a les competicions hauran d’estar en mans del responsable de la
secció amb un mínim de 3 dies laborals (7 en cas de tramitar llicència d’un dia) abans
del límit d’inscripció de cada competició, així com les despeses d’inscripció. En cap
cas es tramitarà una inscripció si no s’han aportat les depeses o respectats els plaços.
Qualsevol sanció aplicada al Club derivada de la mala praxis dels nedadors/es, i/o
tècnics anirà a càrrec dels mateixos.

MATERIAL
Els nedadors/es que participin en competicions hauran de lluir l’equipació del Club.
L’equipació del Club consisteix en: Banyador, Casquet de Bany, Samarreta i Xandall.
Aquest material s’haurà de comprar a la recepció de la piscina.
Per a qualsevol norma no contemplada en aquest reglament s’aplicarà la normativa
general del Club publicada a la web i en cas de que fos necessari els reglaments de la
F.C.N. o de la R.F.E.N.

El President

El Cap de Secció

