NORMATIVA DEL CLUB


Els gimnastes iniciaran la seva temporada a principis de setembre
i finalitzaran a finals de juny de l’any següent,



Tots els gimnastes (gimnàstica base o competició) pagaran unes
quotes econòmiques que seran especificades pel club abans de
començar la temporada.



Les quotes econòmiques seran ateses mitjançant domiciliació
bancària, que s’ especificarà al començament del curs.



En cas de devolució dels rebuts, es donarà com a màxim de temps
el terme de dues quotes per la seva regularització.



Cada inici de temporada s’ha de pagar la matricula.



Una vegade començat el curs, no es tornara la matricula n’hi la
quota de soci.



Les quotes pagades a principi de curs en cas de baixa del
gimnasta no es tornaran.



Cada gimnasta haurà de portar a les competicions i als actes
oficials el xandall especificat i maillot de la temporada.



El canvi de maillot per norma general es farà cada dos
temporades, essent potestat dels responsables tècnics del
club decidir la continuïtat o no del mateix model.



La roba d’entrenament haurà de ser ajustada o amb maillot (es
recomana tenir un maillot per entrenar).



Els gimnastes, a la seva practica esportiva, no podran portar
objectes afegits (arrancades, anells, pircings...).



Els gimnastes a l’hora de competir amb altres entitats, sigui qui
sigui el seu esport a practicar, hauran de posar en coneixement
al club Vigym (excepte el que practiqui al seu col·legi).



Tot gimnasta d’una altra entitat que volgués donar-se d’alta al
nostre club, haurà de presentar la baixa del club de
procedència.



Els pares, familiars o acompanyants del gimnastes no podran
accedir als vestidors, pista de competició i zones delimitades pel
club. Únicament, en casos excepcionals i amb el permís del
responsable esportiu, es podrà anul·lar aquesta norma.



Qualsevol cas d’indisciplina o incompliment de la normativa del
club per part del gimnasta o els seus familiars, serà estudiat per
la junta directiva per procedir en conseqüència.



Serà potestat del club establir o modificar els horaris
d’entrenament.



L’entitat no es responsabilitzarà dels objectes perduts a les
instal·lacions.



El fet de la signatura per part del pare, mare o tutor del
gimnasta en l’ inscripció del club, implica haver rebut i acceptat
la normativa del mateix.



Per donar-se de baixa del club s’haurà de presentar un escrit
del 1 al 10 del mes anterior especificant la causa.

