Terminis i condicions socis/sòcies ARS Club

A continuació s’exposen els requisits que s’han de complir per ser socis / sòcies de l’ARS
Club:

1.

LLICÈNCIA FEDERATIVA: Està al corrent de la Llicència Federativa anualment,
excepte aquells socis/sòcies que només facin ús de l’espai. Aquesta es cobrarà a
principis de gener, perquè els socis/sòcies puguin gaudir de l’any natural. En el cas
de fer-se soci/sòcia a mitjans de mes, i no està federat/federada, es cobrarà la
quota juntament amb la matrícula.

2.

RESERVA DE MATERIAL: La prioritat del material la tindran sempre els cursos de
surf. Per això, sempre que hi hagi cursos, caldrà reservar el material amb un dia
d’antelació (a través del formulari de reserves). En el cas que hi hagi material
disponible es podrà fer servir sense reservar.

3.

COBRAMENT: El cobrament de les quotes es portarà a terme els primers 5 dies
hàbils de cada mes, a través de Gir Bancari. En cas de retorn del rebut, s’aplicarà
un augment equivalent als costos ocasionats, i en el cas d’un segon retorn,
automàticament es perdrà la qualitat de soci.

4. DONAR-SE DE BAIXA: Per donar-se de baixa s’haurà d’enviar un correu a
agroruralsurf@gmail.com 15 dies abans de finalitzar el mes. En el correu podreu
exposar els motius de la baixa. També cal enviar un correu en cas que es desitgi fer
un manteniment de la quota, durant un mínim de dos mesos. Recordem que el
manteniment només és aplicable a la quota mensual i és una baixa temporal per
evitar pagar la matrícula novament.
5.

HORARI: L’horari d’obertura de les instal·lacions estarà supeditat per l’organització
de l’escola. L’horari varia depenent de la temporada (alta, baixa, mitja). Podreu
demanar més informació sobre les actualitzacions en l’horari.

6.

PERMANÈNCIA: Durant la temporada baixa (novembre – desembre- gener –
febrer – març – abril) i mitja (maig – juny – setembre – octubre) el mínim seran dos
mesos. Excepte la temporada alta (juliol - agost).

He llegit i accepto els terminis i les condicions.

Signatura del soci/sòcia:

