
CLUB PATI POLINYÀ. NIF G65396251. 
amb el número 14799 del Consell Català d’Esports de la Generalitat i Associada a la Federació Catalana 

de Patinatge. Email: 

ACTA REUNIÓ DIA 17 DE JULIOL DE 2014

 

Temes exposats 

1. Quotes Setembre 2014

 

a) Es manté el nombre de quotes a 12 a l’any com en el curs setembre 2013

agost 2014 

b) Es puja la quota dels infants que fan 2 hores a la setmana, passant de 23 a 

25€. Es mantenen la 

 

TARIFES

Hores per setmana

2 

3 

4 

6 

8 

 

El segon membre familiar que faci patinatge artístic o hoquei té un descompte 

d’un 30%. 

 

c) Tot i que els abonats hagin signat la inscripció comprometent

12 mensualitats, excepcionalment al 2014, a l’agost, només es pagarà la 

quota mínima de 25

signades pels abonats. 

 

2. Claus de la pista 

Només els membres de la Junta podran disposar de les claus, per la qual cosa, 

es demanarà a aquelles persones que les tinguin que les retornin.

 

3. Ús de la saleta de reunions

Ja no es podrà utilitzar la sala de reunions de sala social o de vestuari. La 

queda en exclusivitat per a reunions i gestions que hagi de fer la Junta.

 

4. Zona per posar-se els patins i canviar

Cap nen o nena podrà posar

haurà de fer en el vestuari. L’Ajuntament manifesta que condicionarà 
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17 DE JULIOL DE 2014 

Quotes Setembre 2014- Agost 2015 

Es manté el nombre de quotes a 12 a l’any com en el curs setembre 2013

Es puja la quota dels infants que fan 2 hores a la setmana, passant de 23 a 

€. Es mantenen la resta de quotes. El quadre queda així:

TARIFES 

Hores per setmana Quota mensual 

25€ 

30€ 

35€ 

40€ 

50€ 

El segon membre familiar que faci patinatge artístic o hoquei té un descompte 

Tot i que els abonats hagin signat la inscripció comprometent

12 mensualitats, excepcionalment al 2014, a l’agost, només es pagarà la 

quota mínima de 25€. L’any vinent es revisarà segons les inscripcions 

signades pels abonats.  

Només els membres de la Junta podran disposar de les claus, per la qual cosa, 

es demanarà a aquelles persones que les tinguin que les retornin.

Ús de la saleta de reunions 

Ja no es podrà utilitzar la sala de reunions de sala social o de vestuari. La 

queda en exclusivitat per a reunions i gestions que hagi de fer la Junta.

se els patins i canviar-se 

Cap nen o nena podrà posar-se els patins en la zona de la pista. Tothom ho 

haurà de fer en el vestuari. L’Ajuntament manifesta que condicionarà 

CLUB PATÍ POLINYÀ 

Pista Esportiva del Turó s/n, 08213 POLINYÀ. Entitat Registrada 
amb el número 14799 del Consell Català d’Esports de la Generalitat i Associada a la Federació Catalana 

www.clubpatipolinya.com 

Es manté el nombre de quotes a 12 a l’any com en el curs setembre 2013- 

Es puja la quota dels infants que fan 2 hores a la setmana, passant de 23 a 

 

El segon membre familiar que faci patinatge artístic o hoquei té un descompte 

Tot i que els abonats hagin signat la inscripció comprometent-se a pagar 

12 mensualitats, excepcionalment al 2014, a l’agost, només es pagarà la 

à segons les inscripcions 

Només els membres de la Junta podran disposar de les claus, per la qual cosa, 

es demanarà a aquelles persones que les tinguin que les retornin. 

Ja no es podrà utilitzar la sala de reunions de sala social o de vestuari. La sala 

queda en exclusivitat per a reunions i gestions que hagi de fer la Junta. 

se els patins en la zona de la pista. Tothom ho 

haurà de fer en el vestuari. L’Ajuntament manifesta que condicionarà 
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progressivament els vestuaris, si no ho fa abans de l’inici del curs la Junta ho 

condicionarà per a que al setembre del 2014 es pugui utilitzar el vestuari.  

 

Els pares no es poden quedar a la pista. No s’iniciaran les classes mentre els 

pares, mares i/o familiars estiguin a la pista. 

 

Cap pare, mare i/o familiar podrà quedar-se a la sala de reunió. 

 

5. Els horaris 

Per a evitar alentir el ritme de la classes de patinatge, els pares i mares i 

familiars disposaran d’un horari durant la setmana per a fer preguntes als 

entrenadors. Aquest horari quedarà publicat en la web juntament amb els 

horaris d’entrenament.  

 

6. Abonament de les quotes 

a) S’estableix que del dia 2 al 6 de cada mes ha de quedar satisfeta la quota 

del mes. 

b) Les quotes s’hauran d’ingressar per transferència bancària a nom del Club 

Patí Polinyà al compte: 

BBVA 0182 9725 85 0200084951 

Indicant el nom de la nena i el mes que es paga.  

Recordem que es paga a l’inici de cada mes. 

 

7. Participació a trofeus 

En aquesta temporada la majoria de nens i nenes participaran només en 

trofeus organitzats pel club. El primer trofeu es farà el dia 18 d’octubre. Els 

altres es farà a la primavera i a l’estiu. 

 

8. El calendari de competicions i exàmens 

Es farà amb suficient antelació com per a poder gestionar els costos de la prova 

o trofeu amb suficient temps. Tot s’ha de fer amb un mes d’antelació, el que 

sigui inferior a aquest temps no es fa. 

 

9. Informació a nouvinguts al club. 

Es prepararà una informació bàsica per a orientar a pares i mares nous 

nouvinguts. 

 

10. Janet 

Janet es a partir del setembre del 2014 l'entrenadora del club. Tot el que tingui 

a veure amb horaris, incidències dels nens i nenes, competicions i altres relatius 

a la pràctica del patinatge anirà adreçat a ella i tal i com indica en el punt 5 

d'aquest acta a les consultes es faran durant aquesta hora. 


