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NORMATIVA QUOTES I PAGAMENTS 

 

Quin dia es cobren els rebuts corresponents a les quotes de socis/es i d’activitats? 

 

- El Club gira els rebuts per endavant entre els dies 1 i 5 de cada mes. 

 

Què passa si retorno el rebut? 

 

- Si no es tracta d’un retorn pactat amb el Club se’t cobrarà 3€ en concepte de despesa 

per acció del banc.  

 

Cada any pugen els preus de les quotes? 

 

- La resposta es que si. Tant les quotes de Soci com les d’escola pugen un cop per 

temporada. 

 

Si m’inscric al Club a mitjans de mes hauré de pagar la quota sencera? 

 

- La resposta es que si. 

 

Quin es l’import de la matrícula per inscriure’m com a soci/a del Club? 

 

- Actualment hi ha dues modalitats d’inscripció que el Club selecciona en funció de la 

temporada, una manera és el pagament d’una matrícula de 100€ per quota en el 

moment d’inscriure’s. L’altra forma és l’abonament en pagament únic de 3 quotes 

socials de forma avançada i que correspondran a 3 mesos que el Club especificarà en 

funció del mes que es fa l’entrada.  

Per gaudir del mesos abonats a l’inici de l’inscripció és imprescindible mantenir la 

quota social activa fins arribar el 1er mes de quota pagada.  

 

Els nens i nenes de l’Escola de Tennis i Pàdel poden donar-se de baixa 

voluntariament? 

 

- La resposta es que sí.  

- Cal tenir en compte que si un/a nen/a es dona de baixa de soci i/o de l’escola i es torna 

a donar d’alta dins la mateixa temporada o dins la temporada següent, haurà d’abonar 

40€ en concepte d’inscripció a l’Escola i 50€ en concepte de matrícula de soci/a. 

- A més en considerar-se com una nova inscripció el nen/a no podrà participar en els 

matins d’Escola, que s’organitza durant els primers dies de setembre abans que 

comenci el Cole i les classes regulars de la temporada d’Escola de Tennis i Pàdel . 

 

Si un nen/a cursa una baixa temporal per lesió o enfermetat a l’Escola de Tennis i 

Pàdel què passa? 
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- Primer de tot cal lliurar al Club el document oficial que acredita el motiu de la baixa 

així com la posterior donada d’alta. 

- Si la baixa temporal es inferior a 2 mesos haurà de seguir abonant la quota d’Escola.  

- Si la baixa temporal es de 2 mesos o superior, el nen/a no estarà obligat a abonar la 

quota d’Escola.  

- Tot i estar de baixa, si està inscrit en nom del Club en algun campionat federat 

igualment haurà de seguir pagant la llicència federativa corresponent. 

 

Si soc soci/a i em dono de baixa hauré de pagar una altre cop la matrícula si em vull 

tornar a donar d’alta? 

 

- Baixa amb justificació mèdica: Des de la data de baixa fins a 5 mesos hi ha matricula, a 

partir de 5 mesos fins els 12 mesos no hi ha matricula. 

- Baixa sense justificació mèdica: Des de la data de baixa fins a 8 mesos hi ha matricula, 

a partir de 8 mesos fins als 12 mesos no hi ha matricula. Només valida 1 cop cada 3 

temporades.  

 

A partir de l’any es segueix el punt 4 de la normativa. 

 

En les classes d’Adults puc cursar una baixa temporal a l’Escola de Tennis i Pàdel? 

 

- La resposta es que sí.  

- Cal tenir en compte que si un alumne es dona de baixa de l’Escola, pel motiu que sigui, 

automàticament deixa la seva plaça a disponibilitat de la organització.   

 

Amb quanta antel·lació s’ha d’avisar per a que no em passin el rebut del mes 

següent?  

- El dia 25 del mes anterior al mes que no vols que se’t giri el rebut. Ho has de fer per 

escrit a través del whatsapp, per l’email o en un full a la Recepció.  

- Si el teu avís està fora de termini el Club el rebut es cobrarà, i en cas de persistir a 

retornar-lo, es genera el deute del mateix més les despeses bancàries. 


