NORMATIVES 2019-20
Segons Reglament de Règim Intern aprovat per la Junta Directiva del
Club E. INEF Lleida i en aplicació de les normatives legals que obliguen
a les entitats organitzadores d’activitats esportives i de lleure. Per
qualsevol circumstància no recollida en aquesta normativa i en els
fulletons publicats pel Club INEF, serà d’aplicació l’esmentada
normativa legal general i valorats i decidits per l’equip directiu.
El Club INEF com a organitzador d’activitats a la piscina de l’INEFC es
reserva el dret d’admissió a les seves activitats segons normativa legal
vigent.
Així mateix, es reserva la possibilitat d’anul·lar o modificar alguna
activitat segons la inscripció o altres motius d’organització.
El Club E. INEF no comunicarà individualment els canvis o novetats en
les programacions, horaris i preus entre cursos. La informació es
considerarà transmesa una vegada publicada al lloc web, editat el
fulletó informatiu i actualitzat mitjançant el Facebook, Twitter i
Telegram oficials de l’entitat

1. D’ÚS DE LES ACTIVITATS DE LA PISCINA
ÉS OBLIGATORI


Utilitzar gorra de bany i banyador



Utilitzar les dutxes abans del bany a la piscina



Utilitzar xancletes en zona de dutxes, els vestidors i la piscina

Excepcionalment es podrà accedir amb peücs al preu de 0’50 euros


Desmaquillar-se abans de banyar-se



Respectar els espais assenyalats per a les diferents activitats



Nedar sempre pel costat dret del carrer



Deixar el material, un cop s’hagi utilitzat, al seu lloc



Que els menors de 12 anys entrin a la piscina acompanyats per un
adult, preferentment familiar, que se'n faci càrrec en tot moment



Respectar les indicacions dels socorristes en qualsevol moment,
referents a organització dels carrers, utilització del material, normes
higièniques, etc.

ESTÀ PROHIBIT


Entrar a la piscina sense rebre autorització del personal d’Atenció
al Públic, que ho farà, una vegada comprovada la presència del
Socorrista al seu lloc de treball, o del tècnic responsable de
l’activitat (en cas de no haver personal d’Atenció al Públic a
recepció de piscina)



Accedir amb calçat de carrer a la zona de dutxes i la piscina



Accedir amb roba de carrer a la piscina
Excepcionalment ho poden fer els acompanyants de persones
dependents o en esdeveniments puntuals a les zones reservades



L’ús de manyoples/pales queda restringit als carres de nivell alt, les
aletes es poden utilitzar en qualsevol carrer de bany lliure.



Banyar-se amb roba de carrer, sense roba o amb roba interior



Menjar, beure i fumar dins el recinte de la piscina



Córrer, empènyer o realitzar qualsevol altra activitat que comporti
perill o que pugui molestar a la resta de banyistes



Assentar-se a les sureres



Realitzar classes dirigides (entrenaments, rehabilitacions, classes
particulars, etc.) sense la deguda autorització o lloguer de l’espai



Per qüestions d’higiene no es deixarà prestat cap tipus de material
usat (casquet de bany, ulleres, tovalloles, banyadors, etc)



Realitzar

apnees.

Només

les

podran

realitzar

persones

experimentades, per parelles i previ avís al socorrista


Enregistrar imatges de les persones que participen a les activitats
en qualsevol format excepte permís explícit de les persones i dels
organitzadors.



Accedir al recinte de la piscina amb qualsevol malaltia contagiosa
de transmissió hídrica o dèrmica

ÉS ACONSELLABLE


Dutxar-se amb sabó després del bany a la piscina



Eixugar-se bé després del bany, incidint en els plecs de la pell
(aixelles, engonals) i els peus per a evitar la humitat



Acompanyar als nens petits al serveis abans d’entrar a la piscina



Per a prevenir pèrdues d’objectes i accidents, es recomana no
accedir al recinte amb polseres, anells, arracades, pírcings, etc i fer
ús de les taquilles.

PER ACCEDIR


Passar pel control d’accessos mitjançant el sistema d’identificació
corresponent. En cas de no obtenir l’accés dirigir-se al personal de
recepció.



L’accés als vestidors es realitzarà 10 minuts abans de l’inici de
l’activitat.



Abans de sortir del recinte revisi que té les seves pertinences.
El Club E. INEF no es fa responsable dels objectes perduts durant les
seves activitats. Aquell material que se’ns faci arribar a la recepció
de la piscina es guardarà un màxim de dues setmanes



Els serveis es poden limitar o anul·lar en cas d’aforament complert,
d’esdeveniments esportius i d’altres activitats pròpies de l’activitat
acadèmica i institucional de l'INEFC



No s’acceptaran devolucions de material de bany (banyadors,
gorres i ulleres) després d’utilitzar-los.

ALTRES INSTAL·LACIONS


La utilització de la resta d’instal·lacions es farà sempre sota la
supervisió del tècnic responsable de l’activitat i caldrà seguir en tot
moment les seves indicacions.

TOTHOM ESTÀ OBLIGAT A VETLLAR PER LA SEVA PROPIA SEGURETAT I LA DELS
DEMÉS, RESPECTANT LES NORMATIVES QUE INCLOUEN L’OBLIGACIÓ DEL DEURE
DE SOCÒRRER

2. BANY LLIURE
Període de realització
De setembre a juliol.
Festius de tot l’any, dissabtes tarda i diumenges de Juliol Tancat. Agost
tancat. Per motiu d’organització d’esdeveniments esportius i altres
compromisos institucionals l’INEFC i el Club es reserven la possibilitat de
modificar aquests horaris amb avís previ (facebook, web, cartells,...)
Període d’inscripcions
-

Durant tot el període de realització de l’activitat

Aspectes de Interès
-

Les baixes s’han de comunicar abans del dia 25 del mes anterior a
la baixa.

-

Les quotes no es fraccionen per dies

-

Inscrits a qualsevol activitat dirigida 10% de descompte a les
entrades puntuals (oferta subjecta a reserva prèvia i existència de
places; consultar l’horari i disponibilitat).

-

Menors de 3 anys gratuït

-

En cas de baixa temporal es conservarà la inscripció durant el
primer mes i es podrà prorrogar mitjançant el pagament de 5 €
mensuals a partir del segon en endavant. Aquesta opció només es
podrà portar a terme una vegada

Canvi de modalitat d’abonament


En cas de canvi de modalitat d’abonament individual a familiar
s’haurà de pagar la matrícula familiar.



En cas que es passi de quota familiar a individual, ja sigui per no
arribar al nombre mínim de persones necessari (3), o bé, per canvi
voluntari, s’ha de comunicar expressament i quedaran exempts del
pagament de la matrícula.

3. ACTIVITATS PER ADULTS
Període d’inscripció
-

Durant tot el període de realització de l’activitat

-

Les quotes es fraccionen per setmanes

-

Les baixes s’han de comunicar abans del dia 25 del mes anterior a
la baixa

-

Per accedir i sortir del recinte de la piscina s’haurà d’utilitzar el
sistema de control d’accés, biomètric o targeta.

-

Consultar horari a recepció o pàg. Web

Fitness Aquàtic
Període de realització
-

De setembre a juliol. El mes d’agost romandrà tancat

Natació Adults
Període de Realització
-

D’octubre a maig (ambdós inclosos)

MÀSTERS
Període de realització
-

De setembre a juliol. El mes d’agost romandrà tancat

-

Veure normativa de competicions a la pàg. web

4. CURSOS DE NADONS i NATACIÓ INFANTIL
Període de realització
-

S’organitzen en 2 períodes anuals, el primer de setembre a gener i
el 2n de febrer a juny

-

La darrera setmana de cada període es realitza el lliurament de
diplomes i demostració pels pares, on es podrà accedir al recinte
de la piscina i enregistrar imatges de l’activitat.

-

Durant les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa NO hi
hauran classes. Els cursetistes podran accedir al bany lliure als
mateixos dies i horaris del seu curset habitual.

Períodes d’inscripció*
- Al juliol canvis de grup i inscrits al curs anterior que no hagin realitzat
la inscripció Fidelitat i germans nous de nens ja inscrits
-

Inici de setembre, Noves Inscripcions

-

A inicis de gener canvis de grup i inscrits al curs anterior que no
hagin realitzat la Renovació i germans nous de nens ja inscrits

-

Mitjans de gener Noves Inscripcions

*Dates exactes de cada curs al fulletó i al detall de l’activitat d’aquesta
web.
Normatives d’Inscripció
-

Les inscripcions es formalitzaran mitjançant el pagament de 30€ en
efectiu o targeta per cadascun dels 2 períodes als que es poden
apuntar, quantitat que serà descomptada del preu del curs i que,
en cap cas serà retornada

-

Al moment de la inscripció poden simultaniejar-se, com a màxim, 3
inscripcions per persona, excepte famílies nombroses.

-

La inscripció simultània del 3r germà a un curs per a nens donarà
dret al 25% de descompte a la quota de menor preu.

-

En cas de baixa, durant les primeres 6 setmanes d’activitat, es
retornarà la meitat del preu del curs. Una vegada superat aquest
període de temps, no es retornaran els diners.

-

En cas d’inscripció amb el curset iniciat s’aplicaran les següents
proporcions de preu: De la setmana 1a a la 6a, 100% del preu; de
la 7a la 12a el 60% i a partir de la 13 a el 33%.

-

Per accedir al recinte de la piscina els nadons i infantils disposaran
d’una targeta pel control d’accessos, de la qual es pagarà una
fiança.

-

En cas de no disposar de plaça es podrà inscriure a la llista d’espera
de, com a màxim, 2 cursets. Aquestes llistes no es mantindran entre
períodes.

-

Qui no hagi renovat la seva inscripció (Renovació o Fidelitat), serà
donat de baixa i haurà de realitzar el procés d’inscripció dins de les
dates establertes.

-

Per tota la resta s’aplicarà la normativa publicada al fulletó
informatiu del Club i a www.clubineflleida.com

Inscripció Renovació (entre el 1r i 2n semestre d’un mateix curs)
Es realitza el penúltim mes del primer període (desembre) per reservar la plaça pel 2n període,
en cas de no haver fet la inscripció pels 2 períodes a l’inici de curs o a la inscripció Fidelitat
Què és? Qui ho pot fer?
És la reserva de plaça pel 2n període del mateix curset que s’està realitzant mitjançant la
signatura del full de reserva de plaça.
Ho poden fer els cursetistes que estiguin inscrits durant el període de renovació (desembre) als
cursets de nadons i natació infantil.
Normativa Específica
-No es considerarà formalitzada fins la signatura del full de reserva de plaça de forma presencial i
mitjançant el pagament de 30 € en metàl·lic o targeta.
-Els germans dels inscrits que acreditin la seva condició amb el llibre de família es podran apuntar
a partir del dia 8 de gener sempre i quan restin places lliures.
-Els ja renovats podran fer canvis d’horari a partir del dia 7/01/20.
-En cas de no haver-hi places, els interessats només es podran apuntar a dues llistes d’espera.
-Per tota la resta s’aplicarà la normativa publicada al fulletó informatiu del Club i a
www.clubineflleida.com
-S’obriran places limitades per donar cabuda als nadons que, per recomanació tècnica, han de
passar a “infantil 3 anys”. Aquestes places s’assignaran per ordre d’inscripció fins a omplir els grups.

Inscripció Fidelitat (entre cursos acadèmics)
Es realitza el darrer mes del 2n període (maig/juny) per reservar plaça pel proper curs. Abans de
dissenyar la programació del proper curs, us donem la possibilitat de reservar una plaça a aquells
que heu compartit aquest any amb nosaltres.
Què és i qui ho pot fer?

És una reserva potencial al mateix curset per l’any vinent, per 1 ó 2 períodes (setembre-gener i
febrer-juny) i el poden fer els clients que estiguin inscrits durant el període de fidelització a una
activitat quadrimestral o a qualsevol activitat dirigida durant els darrers 4 mesos.
Normativa Específica
-Es podrà fer la fidelitat mitjançant el pagament de 30 € per període en metàl·lic o targeta,
quantitat que serà descomptada del preu del curs.
-Aquesta quantitat es considera el preu de reservar una plaça i, per tant, en cap cas serà
retornada, excepte per causes atribuïbles al Club.
-Els germans dels nens que realitzin la inscripció fidelitat pel següent curs, gaudiran d’un segon
nivell de preferència (a partir del 4 de setembre) i podran inscriure’s abans de les noves
inscripcions.
-Publicats els preus i horaris del curs 2018-19 (setembre) els interessats podran fer canvis d’horari.
En cas de no haver-hi places, els interessats només es podran apuntar a dues llistes d’espera (a
partir del 4 de setembre).
-Per raons d’organització, es podran modificar ràtios monitor-alumne, franges d’edat i horaris.
Aquests canvis o novetats en el programa d’activitats, NO es comunicaran de forma individual o
via telefònica. Aquesta informació s’entendrà comunicada una vegada siguin publicats al lloc
web.
-Les Inscripcions per a germans i nous inscrits es formalitzaran mitjançant el pagament de 30 € en
efectiu o targeta, quantitat que serà descomptada del preu del curs i que en cap cas serà
retornada.
- La inscripció fidelitat permetrà accedir al preu bonificat amb 10% descompte en entrades
puntuals de bany lliure durant els mesos de juny, juliol i setembre.

Normativa d’Us de les instal·lacions
Cursets Infantils


El vestidor que poden utilitzar és el C masculí o femení segons el
gènere de l’acompanyant. El temps d’ús és 10 minuts abans de
l’inici de l’activitat i fins 20 minuts una vegada acabada l’activitat.



A partir de 7 anys s’haurien de canviar sols



Els pares han de portar els nens fins el passadís de dutxes, a partir
d’aleshores el monitor corresponent els vindrà a buscar i els tornarà
a portar. Si s’arriba tard al curset serà el socorrista qui vindrà a
buscar el nen per portar-lo amb el seu monitor



L’ús del túnel de dutxes és exclusiu per fer-se una remullada abans
d’entrar a curset. Per dutxar-se al finalitzar el curset s’han d’utilitzar
les dutxes dels vestuaris



Recordar que no es pot deixar entrar als nens a la piscina petita ja
que es molesta a l’activitat de nadons



NO es pot sortir del vestidor cap a la piscina amb calçat de carrer

Cursets Nadons


Podran accedir a l’activitat fins a un màxim de dos acompanyants
adults.



El vestidor al qual poden accedir és l’A masculí o femení segons el
gènere de l’acompanyant. El temps d’ús és 10 minuts abans de
l’inici de l’activitat i 20 minuts una vegada acabada l’activitat.
Millor que al nadó se’l canviï dins la piscina



Dins la piscina, els cotxets s’han de deixar a la zona habilitada a tal
efecte



NO es pot sortir del vestidor cap a la piscina amb calçat de carrer

5. SERVEIS TERAPÈUTICS
Període d’inscripcions
-

Durant tot el període de realització de l’activitat

Període de realització
-

De setembre a juliol. El mes d’agost romandrà tancat

Aspectes de Interès
-

Inscrits a qualsevol activitat dirigida, 10% de descompte a les
entrades puntuals (oferta subjecta a reserva prèvia i existència de
places). Grup ACV no admet entrades puntuals.

-

Les quotes es fraccionen per setmanes

-

Les baixes s’han de comunicar abans del dia 25 del mes anterior a
la baixa

-

En cas de no presentar-se de forma repetida a la hora reservada
es podrà perdre el dret al servei.

-

Per accedir i sortir del recinte de la piscina s’haurà d’utilitzar el
sistema de control d’accés, biomètric o targeta.

-

Abans i després de realitzar qualsevol servei individualitzat:
massatge, classe particular, entrenament personal, etc s’haurà de
presentar a la recepció de la piscina per confirmar l’assistència.

6. SERVEIS INDIVIDUALITZATS. ENTRENADOR PERSONAL I SERVEIS DE
SALUT
Període d’inscripcions
-

Durant tot el període de realització de l’activitat

Període de realització
-

De setembre a juliol. El mes d’agost romandrà tancat

Aspectes de Interès
-

Per contractar-ho s’haurà de acordar dia i hora a recepció del
Club.

-

En cas de no presentar-se de forma repetida a l’hora reservada es
podrà perdre el dret al servei.

-

Abans i després de realitzar qualsevol servei individualitzat
(valoració, massatge, fisioteràpia, classe particular, entrenament
personal, grup reduït, etc.) s’haurà de presentar a la recepció de
la piscina per confirmar l’assistència.

-

Abonaments de Sessions: per accedir al servei caldrà carregar i
descomptar les sessions de l’abonament mitjançant la targeta
d’accés

-

La fiança es retornarà quan es retorni la targeta en bon estat

-

La duració de la sessió s’establirà per criteris tècnics

7. ANIVERSARIS
Període d’inscripcions
-

Durant tot el període de realització de l’activitat

Període de realització
-

De setembre a juliol. El mes d’agost romandrà tancat

Aspectes de Interès

-

Per contractar-ho s’haurà de acordar dia i hora a recepció del
Club, amb mínim 2 setmanes d’antel·lació

-

Segons disponibilitat d’instal·lació i monitors

8. PROGRAMES DE VACANCES:
Us informarem de forma més detallada mitjançant un díptic/tríptic
informatiu un mes abans de les dates de realització.
9. SERVEIS A ENTITATS:
Signar contracte i acomplir normatives del mateix
10. SECCIONS ESPORTIVES i ESCOLES
Durant tot el període de realització de l’activitat


Cada

secció

esportiva

disposa

d’un

reglament

de

funcionament específic, que forma part de la normativa i
reglaments de l’entitat i que està publicada al lloc web del Club.
Podeu consultar les normatives pròpies dintre de l’apartat específic
de l’activitat
10.1 Escola de Natació
Període de realització
-

Del 2 de setembre al 31 de juliol

Aspectes de Interès
-

Els esportistes inscrits tota la temporada, Set-Juliol, no pagaran la
quota d’inscripció del següent curs.

-

Per apuntar-se a l’opcional de Dissabte és necessari estar inscrit al
grup 1, 2 ó 3.

-

Per altres condicions de funcionament consultar la normativa
específica de la secció.

10.2 Secció i Escola de Gimnàstica Estética

Període de realització
-

Segons calendari establert per l’empresa que dona el servei (Silvia
Mestre)

Aspectes de Interès
-

Les altres condicions de funcionament consultar la normativa
específica de la secció.

11. SECCIONS ESPORTIVES i ESCOLES AUTÒNOMES
Gimnàstica Artística
Període de realització
-

Segons calendari establert per la Secció

Aspectes de Interès
-

Responsable-Encarregat: Jordi Ticó

-

Per altres condicions de funcionaments consultar la normativa
específica de la secció i/o a les comunicacions del seu responsable

Secció i Escola d’Expressió i Circ
Període de realització
-

Segons calendari establert per la Secció

Aspectes de Interès
-

Responsable-Encarregat: Silvia Garcias

-

Per altres condicions de funcionaments consultar la normativa
específica de la secció i/o a les comunicacions del seu responsable

Secció i Escola de Rugbi
Període de realització
-

Segons calendari establert per la Secció

Aspectes de Interès
-

Responsable-Encarregat Secció: Daniel Andrés

-

Responsable-Encarregat Escola: David Carreras

-

Per altres condicions de funcionaments consultar la normativa
específica de la secció, les comunicacions del seu responsable i la
informació detallada a www.ineflleidarugby.com

Secció i Escola de Bàdminton
Període de realització
-

Segons calendari establert per la Secció

Aspectes de Interès
-

Responsable-Encarregat Secció: Gonzalo Gil

-

Per altres condicions de funcionaments consultar la normativa
específica de la secció i/o a les comunicacions del seu responsable

Secció de Voleibol
Període de realització
-

Segons calendari establert per la Secció

Aspectes de Interès
-

Responsable-Encarregat Secció: Raúl Hileno

-

Per altres condicions de funcionaments consultar la normativa
específica de la secció i/o a les comunicacions del seu responsable

Abonament de Bany Lliure Bonificat pels pares d’Escoles Esportives
(Apartats 10 i 11)
Període de realització:
-

El període que duri l’escola dels fills que generen el dret d’accedir
a aquest abonament.

-

Abonament personal del que poden gaudir com a màxim 2
progenitors/acompanyants per nen.

