NORMATIVA GIMNÀSTICA RÍTMICA TEMPORADA 2022-2023

Benvolgudes famílies,
Primerament, ègora OLIMPICS vol agrair la confiança un any més en continuar formant part del
club de Rítmica del centre.
Pel que fa al desenvolupament de la temporada:
- Els grups d’iniciació iniciaran el curs el 27 de setembre del 2022 i seguirà el calendari
escolar. Els grups de competició començaran l’1 de setembre de 2022.
- L’activitat dura tot el curs escolar (tres trimestres). Les renovacions es realitzaran
mensualment a dia 1 de mes. En cas de voler causar baixa, aquesta s’haurà de comunicar
abans de la data de renovació del mes següent a la Recepció del centre. Un cop feta la
renovació no es realitzaran devolucions.
- Per raons organitzatives i previ avís, els grups que no arribin al mínim de gimnastes
poden ser anul·lats. En aquests casos puntuals i excepcionals, ègora OLIMPICS realitzarà
la devolució íntegra de l’activitat o proposarà un grup alternatiu.
- Si durant el curs hi ha una modificació de l’estat d’abonat / no abonat del cursetista, es
realitzarà la conseqüent regularització del preu del curs.
- Els gimnastes disposaran d’una targeta d’accés a la instal·lació. L’ús d’aquesta targeta
és obligatori, personal i intransferible. La seva pèrdua o deteriorament implicarà fer
un duplicat amb un cost de 3,50€.
- L’accés a les instal·lacions es permetrà 15’ abans d’iniciar la sessió i disposen de 30’ per
sortir un cop aquesta hagi finalitzat. No es permet fer ús de cap dels serveis destinats
als abonats.
- Es prega la màxima puntualitat a l’inici de les classes.
- A la recepció del centre disposem d’un servei d’objectes perduts, tot i així, la instal·lació
no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats.
- Per motius tècnics i organitzatius, ègora OLIMPICS podrà fer els canvis de grups que es
considerin necessaris per tal d’homogeneïtzar i afavorir l’aprenentatge dels gimnastes,
prèvia comunicació i informació als interessats.
- Els gimnastes no abonats a ègora OLIMPICS, no poder fer ús de cap servei destinat als
abonats.

Accés als vestidors
-

-

Els/les gimnastes del grup d’iniciació disposen d’un vestidor d’ús exclusiu, zona
pingpong habilitada com a vestuari. Al final del passadís de l’entrada del centre.
(Consultar entrenadores)
Els/les gimnastes del grup de competició disposen espai d’ús exclusiu (“vestidor” costat
del Frontó curt) i per tant no es podran fer servir els vestidors d’abonats/des.

