RESUM COM FER-SE SOCI I ABONAT AL PADEL
1.

Per abonar-se al Pàdel cal ser soci de Club Tennis Pàdel Riba-roja d’Ebre.

2.

En primer lloc caldrà reomplir la “Sol·licitud d’Alta com a Soci”.
 Emplenar tots els camps amb lletra clara i entenedora.
 Es Imprescindible aportar una fotografia actual de mida carnet.
 Els abonats familiars hauran d’omplir les dades de tots els membres de la família
(conjugues i fills) i també hauran d’aportar una fotografia actual de cadascun d’ells.

3.

NOUS SOCIS: Si encara no sou socis haureu de pagar per avançat la totalitat de la Quota Anual de
Soci, segons la modalitat escollida.
 QUOTA SOCI INDIVIDUAL ............................................. 20 € ANUAL
 QUOTA SOCI FAMILIAR ................................................. 30 € ANUAL

4.

ABONAMENT PÀDEL: Per formalitzar l’abonament a la secció de pàdel s’hauran de pagar per
avançat les 2 quotes següents (quota d’alta + quota trimestral):
 QUOTA D’ALTA ............................................................. 10€ (Pagament únic)
La quota d’alta és de pagament únic i inclou la gestió administrativa, alta al programa de
reserves i també la clau de les instal·lacions.
En cas de re-inscripcions es pagarà una QUOTA DE REINSCRIPCIÓ de 50€, si aquesta reinscripció es produeix després d’una baixa causada en els 14 mesos anteriors.
 QUOTA TRIMESTRAL

Aquesta quota és trimestral i es paga per trimestre avançat,

segons les modalitats indicades a continuació:

5.

1.

ABONAMENT INDIVIDUAL JUVENIL ..........................
(fins als 20 anys)

15 €

x TRIMESTRE

2.

ABONAMENT INDIVIDUAL SENIOR ............................
(a partir dels 21 anys)

30 €

x TRIMESTRE

3.

ABONAMENT FAMILIAR ...........................................
(inclou els conjugues i tots els fills fins als 16 anys)

60 €

x TRIMESTRE

En cas que un menor 18 anys es vulgui abonar individualment a la secció pàdel, caldrà que els
pares o tutors del menors siguin socis familiars de l’entitat.

6.

Totes aquestes quotes s’hauran de pagar per avançat, sumades i realitzant un únic ingrés al
següent compte bancari del Club. Al concepte de l’ingrés haureu d’indicar el vostre nom i
cognoms.

( BBVA )
7.

ES48 – 0182 – 2481 – 1402 – 0152 - 9435

Un cop fet el pagament, haureu d’entregar el Full d’Alta de Soci i el Justificant de l’ingrés a
qualsevol membre de la Junta.
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8.

Les quotes subsegüents a l’alta es cobraran mitjançant rebut bancari. En la primera quota
domiciliada es descomptaran els dies no hàbils del primer trimestre, sempre que l’alta a l’entitat
s’hagi fet passat més de 15 dies de l’inici del trimestre natural. D’aquesta manera es
regularitzarà l’import de la primera quota pagada integrament.

9.

Un cop acceptada la sol·licitud d’alta com a nou soci de l’entitat, se us introduirà el perfil
d’usuari al programa de reserves on-line i també se us facilitarà la Normativa Interna del Club
per al vostre coneixement.

10. En cas que un rebut domiciliat sigui retornat i que es generin despeses de devolució, el Club es
reserva el dret de carregar els costos extres al rebuts posteriors.
11. El preu del tiquet d’ús de pista per als usuaris No Abonats al pàdel serà de 5€ per persona i
sessió.
12. El preu del tiquet d’ús de pista de Pop-tennis per a usuaris No Socis serà de 2€ per persona i per
sessió.
13. Per donar-se de baixa com a Soci de l’entitat o com a abonat al pàdel caldrà comunicar-ho per email al correu del club: ctriba.roja@gmail.com, un mes abans del final del trimestre natural.

