
NORMATIVA ACTIVITATS ADULTS CENTRE CÍVIC TORREBLANCA

PROCES D’INSCRIPCIÓ

Les  inscripcions  a  les  activitats  del  Centre  Cívic  Torreblanca  es  formalitzen  fent  arribar  el
formulari  d’inscripció  a  la  secretaria  del  centre  per  correu  electrònic
cctorreblanca@esplaielnus.org o  presencialment  en  el  horari  de  matí: dilluns,  dimecres  i
divendres de 10 a 12 hores i  tarda: dilluns a divendres de 16 a 20 hores. Cal demanar cita
prèvia a https://el-nus.reservio.com 

NORMES DE PARTICIPACIÓ I ÚS DE L’EQUIPAMENT

La  persona  inscrita  es  compromet  a  conèixer  i  acceptar  les  normes  de  funcionament  de
l’equipament i  de les activitats que hi fa.   Cada taller requereix un mínim d’alumnes per a
realitzar-se. Cada taller te un màxim d’alumnes previst. La resta d’inscripcions, un cop tancats
els grups, passaran a llista d’espera.

RENOVACIÓ TRIMESTRAL

Es faran automàticament d’un trimestre per l’altre dins del  curs escolar,  carregant l’import
corresponent al compte bancari autoritzat.

GESTIÓ DE CANVIS DE GRUP/ TALLER

Una vegada feta la inscripció, si es vol fer un canvi de grup, s’haurà de sol·licitar a la Secretaria
del Centre, on s’estudiarà la seva viabilitat i se n’informarà a la persona interessada abans de
l’inici de l’activitat del grup al qual vol fer el canvi.

BAIXES

Qualsevol  persona  inscrita  pot  demanar la  baixa  de l’activitat  que estigui  realitzant  per  al
següent període. Aquesta s’ha de comunicar a la secretaria del  centre abans de finalitzar el
trimestre  en curs.  Un cop iniciat  el  trimestre,  en cas  de baixa  només es  farà  l’abonament
proporcional dels mesos sencers no realitzats.

FORMA DE PAGAMENT- DOMICILIACIÓ BANCARIA

El pagament del servei té carácter trimestral.  La modalitat de pagament serà per domiciliació
bancària. Els rebuts es carregaran al compte assenyalat al començament de cada trimestre. Els
rebuts corresponents als següents pagaments es carregaran durant el primer mes del trimestre
pel qual s’emet. En cas de devolució del rebut per part del banc, les despeses que es generin
aniran a càrrec de la persona inscrita.

DEVOLUCIONS I DESCOMPTES

Una vegada iniciada l’activitat només es farà la devolució per baixa o malaltia justificada dels
mesos no començats.  S’aplicarà un descompte del  5% del preu trimestral per dos o més tallers
addicionals. 
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