ACTIVITATS ESPORTIVES PER A ADULTS
AEROBIC – MANTENIMENT – PILATES – IOGA – TAICHI

TEMPORADA 2014/15

El curs s’organitzarà de la següent manera:
A.- Temporalització:
-1r Trimestre: octubre, novembre i desembre.
-2n Trimestre: gener, febrer i març.
-Un bimestre: abril i maig.
-Segons la demanda, es configuraran els grups per al mes de juny.
B.- Pagaments:
-El pagament serà sempre trimestral, menys els casos, quan la inscripció
es realitze en el segon o tercer mes de cada període, mentre hi haja
places.
-L’únic mes on es farà el pagament mensual serà juny.
C.- Reserva de places:
-Durant el curs: Els usuaris tindran dret a fer la reserva de plaça pel
següent trimestre, bimestre o mes, dintre de la primera quinzena de
l’últim més abans d’iniciar el següent període, es a dir, en el mes
desembre, març i maig.

-Pel següent curs: Aquells usuaris que hagen estat inscrits durant al
menys dos trimestres del curs, podran realitzar la preinscripció per tal
de garantir-se plaça, comunicant-ho a l’Oficina d’Esports.
-La preinscripció es farà del 10 de juny al 10 de juliol a l’ Oficina
d´ Esports.
-La confirmació i inscripció formal per a la següent temporada es
realitzarà de l´1 al 5 de setembre per a totes aquelles persones
que hagen realitzat la preinscripció, desprès d’efectuar el
corresponent pagament.
-Desprès d’ aquest període, les places restants quedaran lliures
per a qualsevol usuari.
D.- Grups:
-Configuració grups:
-L´activitat s’organitzarà en base al nº d´usuaris/es següent:
-Pilates, Ioga i Taichi: 8 persones, mínim i 15 persones, màxim
-Manteniment i Aeròbic: 14 persones, mínim i 30 persones, màxim
E.- Preus:
- Manteniment i Aeròbic

30€/trimestre.

- Pilates i Ioga

45€/trimestre.

- Tai chi

60€/trimestre

F.- Consulta sobre disponibilitat de places:
- Via web: www.esportivat.com
- Via Oficina d´ Esports.
G.- Confirmació de places
L’ Oficina d’Esports no constatarà que la plaça queda reservada fins que no
s’hi presente el corresponent document de pagament.

