
 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 
Programa activitats 
Temporda 2022-2023 

 
 

  



 

INSCRIPCIONS 

a. Les inscripcions es amb un formulari en pdf editable.  
b. Caldrà enviar-les per correu electrònic (segons indica fulletó informatiu) 

per a fer la tramitació i així reservar la plaça. 
c. Les inscripcions son nominatives, una per cada inscrit/a.  
d. Les places s’assignen per rigorós ordre d’inscripció, un cop introduïdes al 

nostre sistema d’inscripcions i fins a completar totes les places 
disponibles.  

e. El Club Natació Barcelona es reserva el dret d’ampliar o disminuir el 
nombre de places d’una activitat o suspendre-les.  

f. Les inscripcions només es faran efectives si està omplert tot el formulari, 
adjuntant tota la documentació necessària, formalitzat el pagament 
segons mètode assenyalat i confirmat per l’administració del Club 
mitjançant correu electrònic. 
  



 

TARIFES 

 
a. Per beneficiar-se de la tarifa de soci, en el cas d’activitats infantils o 

juvenils, cal tenir una antiguitat de 12 mesos. En el cas d’activitats per 
nadons i adults, no s’aplicaria aquesta norma. 

b. El descompte de 5% s’aplica a partir del 2n germà.  

 

ANUL·LACIÓ ACTIVITAT 

 
a. En cas de que un participant no pugui participar en una activitat, caldrà 

comunicar-ho per escrit al Club Natació Barcelona per a que es pugui 
anular la inscripció i així la plaça.  

b. El participant tindrà dret a la devolució del import i sempre amb la 
comunicació prèvia sigui per escrit, segons les següents indicacions:   

a. No es retornarà cap import pagat un cop feta i pagada la inscripció.   
b. En el cas de que la anul·lació es produeixi per alguna causa mèdica 

es retornarà el 80% del import. Serà necessari entregar el 
document acreditatiu que justifiqui la causa de la baixa.   

c. En el cas de que el Club Natació Barcelona sigui qui anul·li 
l’activitat, es retornarà l’import total de l’activitat.   

d. En el cas de que un participant durant el desenvolupament de 
l’activitat es vulgui donar de baixa, no es retornarà cap import de la 
inscripció.  

e. En el context actual per la Covid-19 el Club Natació Barcelona 
no és fa responsable de les contingències que puguin ocasionar-
se en relació a la pandèmia durant l’activitat. El Club és limitarà a 
seguir de manera estricte la normativa estipulada per les autoritats 
competents, per a garantir la seguretat de tots els nostres socis i 
usuaris. 
 

MODIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

a. El Club Natació Barcelona es reserva el dret d’anul·lar alguna de les 
activitats, així com modificar alguns dels seus aspectes previstos per a 
elles i en la seva programació.  

b. Qualsevol anul·lació o canvi de tipologia d’activitat que es porti a terme 
abans del inici de la mateixa, serà comunicada al participant i aquest tindrà 
el dret a decidir si vol de anul·lar o acollir-se al canvi proposat des del Club 
Natació Barcelona. 



 

NORMES DURANT EL DESENVOLUPAMENT DE 
L’ACTIVITAT 

 
a. Els participants de les activitats hauran de respectar les normes de 

convivència establertes per part del equip de monitors/es relatiu a horaris, 
normes de conducta, la convivència i el respecte cap al equip de 
monitors/es i la resta de participants. 

b. Els participants de l'activitat hauran de respectar les normatives i 
condicions d'ús de les instal·lacions en què es desenvoluparan les 
activitats.  

c. Queda totalment prohibida la possessió i consum de tabac, begudes 
alcohòliques i altres substàncies drogoadictives.  

d. Caldrà respectar la normativa i els protocols del centre envers la Covid-
19. 
 

DOCUMENTACIÓ INDISPENSABLE PEL 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
a. Pel bon desenvolupament de l’activitat, es necessari que els participants 

adjuntin tota la informació que sol·licita el Club Natació Barcelona 
(declaració responsable, formulari d’inscripció, etc).  

b. A la inscripció s’ha de fer constar, per part del participant, qualsevol dada 
significativa i d’interès, especialment les que fan referència a la salut. En 
el cas de menors, la família del participant haurà de complementar una 
fitxa mèdica que facilitarà el Club i caldrà enviar-la a iponcelas@cnb.cat.  
 

ASSEGURANCES I ASSISTÈNCIA MÈDICA 

 

a. Tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents i de 
responsabilitat civil, tal i com es preveu la normativa vigent.  En tots els 
casos, està inclosa dins els preu.  

b. El Club Natació Barcelona vetllarà per l’assistència mèdica dels 
participants en casos d’accident o malaltia. 

 

 

 



 

INTERPRETACIÓ I ASPECTES NO PREVISTOS 

 
a. El Club Natació Barcelona es reserva la interpretació d’aquesta normativa 

i condicions de participació. Així mateix, es reserva el dret a resoldre, de 
la manera que ho cregui oportú, aquells aspectes no previstos en aquesta 

 


