REGLAMENT ACTIVITATS 2019
CLUB ESPORTIU ALBONS

1. INSCRIPCIONS
a. Les inscripcions es faran sempre en modalitat online a traves
d’un portal d’inscripcions.
b. La persona inscrita haurà de ser major d’edat. En cas de ser
menor d’edat, serà obligatori afegir el nom i el DNI del tutor
legal a les caselles corresponents.
c. Per poder fer la inscripció, la persona inscrita haurà de tenir
l’edat mínima que fixarà el Club Esportiu Albons per
cadascuna de les activitats.
d. Amb el pagament de la inscripció, la persona inscrita dona
drets d’imatges al Club Esportiu Albons per poder fer un
reportatge fotogràfic de l’activitat, així com el dret e enviar
informació de les activitats que aquest organitzi via
Mail/WhatsApp
e. Un cop feta la inscripció, si la persona inscrita es tira enrere,
se li retornarà el 50% de l’import pagat fins 7 dies abans de
l’activitat. Més enllà d’aquesta data, no es retornarà l’import
de la inscripció.
2. PREUS
a. Club Esportiu Albons fixarà el preu de cada activitat segons
la despesa en material, monitors, assegurança i altres
despeses .
b. El socis del Club Esportiu Albons tindran un 20% de
descompte sobre el preu de l’activitat, que se´ls aplicarà
mitjançant el codi que se´ls ha proporcionat,
automàticament a la web d’inscripcions.
c. Qualsevol persona que no sigui soci del Club Esportiu Albons i
faci us d’algun codi promocional, serà expulsat de l’activitat
sense que se li retorni l’import pagat.
3. MODIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
a. Club Esportiu Albons, podrà canviar el dia i/o la ubicació de
l’activitat, mantenint el mateix tipus i format d’activitat per
tal de garantir la seguretat dels participants, no sent això
motiu de devolució de l’import pagat per l’activitat.
4. ASSEGURANCES
a. Recomanem que per realitzar les activitats de muntanya, la
persona inscrita tingui la llicencia FEEC o FEDME al dia.
b. Club Esportiu Albons, tindrà igualment, una assegurança
contractada pel dia de l’activitat per a cadascun dels
participants.
5. DECLINACIONS DE RESPONSABILITAT
a. La persona inscrita serà l’única responsable d’estar preparat
físicament i psicològicament per dur a terme l’activitat a la
que s’hagi inscrit.
b. Club Esportiu Albons, no es farà responsable del material que
els participants puguin perdre o que els hi puguin robar,
cadascú serà responsable del seu material.

