REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CLUB PATÍ POLINYÀ

A. ORGANITZACIÓ
0. Objecte de l’entitat:

L’objectiu del Club Patí Polinyà és la pràctica del patinatge artístic sobre rodes
orientat a la competició.
1. Pre-inscripció
a) La sol·licitud de pre-inscripció al Club Patí Polinyà (en endavant CPP) la
b) realitzaran els pares i/o mares o tutors legals.
c) Es farà mitjançant un model d'inscripció que disposa la Junta del Club.
d) S’admeten totes les sol·licituds i la Junta estudiarà d'ingrés de cada sol·licitant.
e) L’admissió de:
− Nens o nenes empadronats a Polinyà al CPP és directa sempre i quan la junta
directiva així ho consideri.
− Nens o nenes o joves empadronats en un altre municipi serà estudiada i resolta
per la Junta.
− L’admissió de patinadors o patinadores consolidats/es provinents d’altres
Clubs, serà estudiada i resolta per la Junta en el temps que cregui convenient.
− Qualsevol altre tipus de situació que es pugui donar en relació a l’admissió de
patinadors i patinadores serà estudiada, analitzada i resolta per al Junta del
CPP.
f) Una vegada admesa la sol·licitud de l’esportista es formalitzarà el seu ingrés al
CPP, la seva afiliació a la Mútua General Esportiva o la tramitació de la fitxa
tècnica en funció del seu nivell.
2. Calendari
La temporada dura 12 mesos. Els patinadors d'iniciació fan vacances al mes d'agost.
Les esportistes de competició nacional assistiran a entrenaments durant el mes
d'agost. Es faran vacances al Nadal i a Setmana Santa. Al juliol i, si procedeix a
l’agost, es poden alterar els horaris, previ avís a les famílies dels patinadors i
patinadores.
3. Horaris
1. L’edat, les característiques personal i el nivell de cada esportista són els factors
determinants a l’hora de marcar els horaris d’entrenament.
2. Atenent això, la dinàmica i les tècniques d’entrenament varien.
3. Lloc d’entrenament : Pavelló del Turó de Polinyà
4. Agrupaments:
Iniciació E
Iniciació D
Iniciació C
Iniciació B
Iniciació A
Iniciació Certificat
Categories
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d) Hores d’entrenament setmanal
Iniciació E i D: 2 o 3 hores
Iniciació C: 3 hores
Iniciació B: 4 hores
Iniciació A: 4 hores
Iniciació Certificat: 6 hores
Categories: >8 hores
Adults: Es consideren adults als esportistes majors de 14 anys que s’iniciïn en la
pràctica del patinatge artístic sobre rodes. Podran competir només en la disciplina de
Shows.
El club utilitzarà els criteris d'edat, nivell i disciplina per poder confeccionar els horaris.
Quan no sigui possible satisfer els horaris possibles la Junta intentarà buscar la solució
més adient i sempre mirant per l'interès de l'esportista.
Els/les patinadors i patinadores que, per algun motiu, no puguin respectar els horaris
establerts, hauran de comunicar-ho a la Junta per tal de buscar solucions.
4. Vestuari
Es obligatori que els patinadors i les patinadores portin roba còmoda: s’exigeixen
maies o mallots per a l’entrenament. També s'utilitzaran a l'estiu. Queda expressament
prohibit amb texans o roba similar perquè una caiguda amb aquest tipus de material
ocasionaria cremades i/o ferides més greus que amb roba la roba d’entrenament
descrita en el paràgraf anterior. És obligatori l’ús de fundes per a tots els
entrenaments.
A partir de la categoria C és obligatori l'adquisició i l’ús del xandall i el mallot del club
en proves, festivals, exàmens, trobades, i campionats.
El incompliment dels anteriors implicarà que el patinador o la patinadora no pugui
entrenar o realitzar proves, exàmens i/o campionats i que els pares o mares de
l’esportista pugui reclamar al club un retorn de la quota o cap altre tipus de
compensació econòmica o material.
5. L’entrenament
L’entrenament dels patinadors i de les patinadores, cal que sigui organitzat en funció
de la seva complexitat o objectius planificats per l’entrenador i orientat a la satisfacció
personal de l’esportista a l’hora de realitzar els exercicis dirigits per l’entrenador o
entrenadora. Per tal de que això sigui possible, cal tenir present els següents
aspectes:
Cal assistir amb puntualitat. Cal assistir amb el temps necessari per tal d’iniciar
l’entrenament a la hora convinguda. El temps màxim permès d’accés a la pista amb
patins posats des de l’hora prevista s’estableix en 5 minuts.
Cal assistir a l’entrenament en silenci per tal d’afavorir l’ambient necessari per poder
planificar correctament els entrenaments.
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Les sortides de pista per anar al lavabo s’han de fer sempre individualment i sempre
amb el consentiment i permís de l’entrenador o entrenadora, monitor o monitora, que
ho regularan de la manera més oportuna.
d) Cal tenir respecte als entrenadors i entrenadores, monitors i monitores, membres de
la Junta per part dels esportistes, pares i mares. La manca de respecte ocasionarà la
baixa immediata del patinador o patinadora.
e) Cal tenir respecte als companys i companyes. La manca de respecte ocasionarà la
baixa immediata del patinador o patinadora.
f) Cal tenir respecte i cura del entorn, les instal·lacions i el mobiliari. La manca de
respecte ocasionarà la baixa immediata del patinador o patinadora.
g) En cas d’una caiguda aparatosa durant l’entrenament, s’avisarà primer als pares i/o
mares, si aquest no són localitzables es portarà al patinador o patinadora al Hospital
Taulí.
h) Els entrenament son sempre a porta tancada tan pel públic com per a pares i
mares. L’últim dia d’entrenament de mes, es permetrà l’entrada de pares i mares i
familiars.
6. Quotes
6.1. Quotes patinadores:
Les quotes s’estableixen en funció de les hores d’entrenament (veure apartat 3 secció
d) I el canvi de nivell del patinador/a que impliqui un canvi en les hores destinades a
l’entrenament també implicaran automàticament la revisió i reajustament de la quota
mensual.
Les quotes son revisables cada any.
La quota s'abonarà a principi de mes de realitzar la prestació del servei.
El pagament de la quota serà en efectiu.
S’estableix una matrícula de 50€ la qual també serà revisable cada any. Les
matrícules seran gratuïtes si les inscripcions es realitzen durant els mesos de
setembre, gener i abril.
La fitxa federativa és obligatòria per poder patinar. Les despeses per obtenir-la va a
càrrec dels patinadors i patinadores. La tramitació de la fitxa la realitza el Club i caduca
cada temporada el 31 de desembre i inclou una cobertura mèdica en la Mútua General
Esportiva.
6.2. Quotes socis:
La inscripció com a soci del CPP s’estableix en 6.000€
La quota anual dels socis del CPP s’estableix en 300€ anuals.
Podran sol·licitar ser socis del Club qualsevol persona major d’edat.
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7. Baixes
a) Els pares i/o tutors legals estan obligats a advertir i justificar al club la inassistència
als entrenaments de l’esportista.
b) En cas que s’hagi produït una baixa definitiva i que aquest patinador o patinadora
desitgi la seva reincorporació al CPP, la Junta estudiarà el cas, en funció del temps i
de la causa de la baixa i resoldrà comunicant-ho a l’interessat/da.
c) El fet de donar-se de baixa voluntària significa posar-se al corrent de tots els
pagaments (quotes, vestuari, equip o qualsevol que s’hagi generat en el decurs
d’aquest esport al CPP) i avisar amb 15 dies d'antelació, temps per poder realitzar el
tràmit, quedant la baixa sense tramitar un mes des de la data en que no perilla el
retorn dels rebuts o altres conceptes.
d) Totes les baixes seran notificades per escrit i signades en un imprès que facilitarà la
Junta.
e) Donar-se de baixa com a soci no dona dret al retorn econòmic de la inscripció com
a soci, però si a la transferència de la inscripció.
f) No poder patinar per lesió no exclou de la obligació de pagament, per la qual cosa
no es podrà reclamar el retorn de la part proporcional del temps de baixa.
g) I pels motius descrits a l'article 5 d'aquest reglament la Junta podrà forçar la baixa
d'un patinador.
8. Neteja
Malgrat haver-hi encarregats de neteja dels pavellons i pistes, és obligació de tots els
usuaris dels mateixos, (tant patinadors com entrenadors i entrenadores) procurar
mantenir-ho i conservar-lo com el trobem cada dia en arribar.
Per això caldrà tenir en compte els següents aspectes :
-S’han d’emprar sempre les papereres
-No és permès cap tipus de menjar dins els vestidors
-No es poden llençar paper ni altres materials al terra.
-Desprès d’un festival o prova que s’hagi celebrat, haurà d’haver un grup de neteja que
deixi el recinte tal com estava o el millor possible.
9. Material
Material d’ús comú
El CPP compta amb claus, dos màquines pel muntatge i desmuntatge de patins i altre
material. Tot el material deixat ha de tornar-se un cop acabada la seva utilització.
La utilització d’aquest material serà vetllant sempre pel bon ús d’aquest.
Material del Club
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El CPP té inventariat un seguit de materials (pancartes, sistemes de megafonia,
micròfons…). Aquest inventari està a disposició exclusiva de la Junta i l’entrenador o
entrenadora oficial.
El CPP disposa d’una farmaciola portàtil que romandrà la pavelló i es farà servir cada
vegada que sigui necessari.
B. PERSONAL QUE INTERVÉ AL CLUB
1. Entrenadors
L'entrenador és nomenat per la Junta per dirigir, coordinar i avaluar tècnicament el
nivell dels patinadors i patinadores. El DT pren les decisions tècniques sobre el
desenvolupament de l’esportista i és la única persona amb criteri suficient per decidir si
un patinador o patinadora es presenta o no a les proves, exàmens o campionats de
patinatge artístic. La presentació a proves, exàmens o campionats necessitarà el
consentiment dels pares o tutors del patinador o patinadora proposat per a
l'entrenador.
2. Monitors o monitores.
Els monitors o monitores seran de la confiança de l’entrenador o entrenadora i es
sotmetran a les decisions preses per aquest o aquesta.
L'entrenador observa el desenvolupament del patinador/a potenciant o temperant allò
que més convingui.
3. Els socis del Club
La entitat serà regida per l’Assemblea General i la Junta Directiva
L’Assamblea General està constituida per tots els Socis
L’Assamblea General es reunirà en sessió ordinària al tancament d’exercici (al gener)
amb els objectius següents:
−
−
−

Fixar els principis i plans generals d’actuació de l’Associació
Aprovar l’estat de comptes de l’exercici anterior.
Aprovar les previsions de l’any en decurs.

L’assemblea General es reunirà en sessió extraordinària al tancament de l’exercici
quan la Junta ho cregui adient o a demanda del 33% dels Socis.
Ambdues assemblees es convocaran amb una antelació mínima de 10 dies a la seva
celebració, mitjançant comunicació escrita adreçada a cada soci, en el qual
s’expressarà l’ordre dels assumptes a tractar.
3. Junta directiva.
Constituïda pel càrrecs següents: President/a, Secretari/a, Tresorer/a i Vocals.
-Tots els càrrecs són honorífics i gratuïts
-La seva funció és regida pels Estatus de l’Entitat, però d’entendre altres, tindrà les
atribucions següents:
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−
−
−
−

Marcar les diferents directrius que cal seguir per al millor desenvolupament de
l’Entitat.
Resoldre l’admissió i baixes dels socis.
Marcar les diferents directrius que cal seguir per al millor desenvolupament de
l’Associació.
Acompanyar al patinador/a a exàmens, proves i competicions…i gestionar el
que calgui (les despeses que puguin originar aquestes gestions, aniran a
càrrec del club, mai a càrrec del representant que realitza aquesta tasca).

-La Junta Directiva es reunirà un cop mensualment, on el Tresorer presentarà comptes
a la resta de membres i es parlaran d’altres temes que puguin sorgir.
C. DRETS I DEURES DELS PATINADORS
Disposicions generals
Tots els patinadors/es tenen els mateixos drets i deures.
Correspon a la Junta Directiva garantir el correcte exercici i l’estricta observança dels
drets i deures dels patinadors.
La Junta Directiva vetllarà l’aplicació de les normes a més d’analitzar-ne els problemes
detectats i proposar l’adopció de mesures correctives per solucionar-los.
Drets
−
−
−
−

A rebre la formació i informació dels objectius a aconseguir a cada nivell
A ser acompanyats pel seu entrenador/a o monitor/a a exàmens, competicions,
proves i trofeus…etc.
A rebre una major dedicació per part de l’entrenador/a quan el patinador o
patinadora tingui una competició.
A ser tractat amb respecte i educació per part de qualsevol integrant del Club.

Deures
−
−
−
−
−
−
−
−

De respectar els drets i dignitat de tots els membres del Club.
A ser puntuals als entrenaments i a les convocatòries assignades.
D’assistir als entrenaments respectant els horaris assignats.
De realitzar les ordres encomanades per l’entrenador i/o monitor/a.
Respectar i acatar les decisions de l’entrenador i/o monitor que tingui a veure
amb el desenvolupament de l’activitat.
Comportar-se amb correcció amb esportistes d’altres clubs o associacions
esportives.
Respectar la decisió del jutges i personal federatiu.
L'incompliment dels deures ocasionarà l’obertura d’un expedient disciplinari i la
baixa immediata del patinador/a. No es podrà tornar a admetre a aquest
patinador/a i no podrà ser mai soci.
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D. DRETS I DEURES DE L'ENTRENADOR
Drets:
−
−
−
−

A concretar el propi projecte d’entrenament i d’organització de grups.
Comptar amb la col·laboració de la Junta.
A triar el seu propi equip docent.
A retirar del seu equip docent a aquells monitor/es que no segueixi les seves
indicacions.

Deures
− A assistir puntualment als entrenaments i advertir amb temps les possibles
absències.
− En el supòsit que calgui una substitució, advertir-ho amb temps i garantir, fins
on sigui possible, una continuïtat d’acció amb les monitores.
E. DRETS I DEURES DELS MONITORS
Drets :
Comptar amb la col·laboració de l’entrenador/a i la Junta.
Deures
−
−
−
−

A complir amb les indicacions tècniques de l’entrenador/a
Assistir puntualment als entrenaments i advertir amb temps les possibles
absències.
Cas que hi hagi d’haver una substitució, advertir-ho amb temps i garantir, fins
on sigui possible, una continuïtat d’acció amb les monitores.
Acompanyar als patinadors/es a exàmens, classificacions, campionats…i,
proves de pistes. Cas es sollevin proves de dos o més esportistes, tindrà
obligació d’acompanyar a la més important, i el monitor/a cobrirà les altres
proves.

F. DRETS I DEURES DELS PARES I MARES
Drets
−

−

−

Rebre informació específica sobre tot allò que afecta els seus fills/es. En
Concret:
o Horaris
o Canvi de nivell
o Dades, horari i lloc d’exàmens, classificacions, campionats, trofeus…
Ser escoltats quan expressen suggeriments o reclamacions sempre que ho
facin correctament i sempre a través de la Junta Directiva tant si afecta al
conjunt del CPP, el grup del seu fill/a com el fill/a en concret i mai expressarà
aquest suggeriment o reclamació directament a l’entrenador/a.
Disposar del material d’ús comú del CPP.
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Deures
− Ser puntuals a l’hora de la sortida ja que el CPP no es fa responsable dels
patinadors/es desprès de l’entrenament.
− Acceptar la normativa del club i emprar els canals previstos per a la seva
modificació.
− Manifestar a la Junta i a l'equip docent, amb educació i discreció, les
incidències que els pares puguin detectar.
− Fer créixer en els fills predisposicions i actituds favorables a l’entrenament i
estimular-los en el compliment del deure.
− Acudir a les convocatòries de proves, campionats quan la Junta ho requereixi.
− Garantir la puntualitat i l’assistència habitual dels fills a l’entrenament, a la
convocatòria de proves i qualsevol altre tipus de convocatòria (festivals,
mostres, etc).
− Advertir i justificar les absències dels patinadors/res.
− Col·laborar amb les decisions de l’entrenador/a i/o monitor/a i/o Junta Directiva
referent a amonestacions orals o escrites.
− Informar amb detall a l'entrenador i a la Junta de l'assistència no convocada pel
CPP a proves, casals i tecnificacions i altres relatius al desenvolupament
esportiu del patinador.
− Acompanyar al seu fill/a a tot tipus de proves (exàmens, campionats…etc).
G. GESTIÓ ECONÒMICA
1. Aspectes generals
El CPP es una entitat sense afany de lucre.
Els recursos econòmics obtinguts per les diferents vies seran destinats a cobrir les
següents conceptes:
Les despeses anuals: fitxes federatives, drets d’exàmens i trofeus.
Crear un fons de previsió per garantir les despeses a l’apartat C (drets del
patinador/a).
2. Fonts d’ingressos
Ordinàries: quotes de patinadors/res. És l’aportació directa dels pares a canvi de la
formació i ensenyament d’aquest esport.
Extraordinàries: Subvenció de l’Ajuntament: és l’aportació anual que fa l’Ajuntament i
pot variar d’un any per l’altre i és voluntària.
Guanys obtinguts en proves, campionats, festivals, exàmens…mitjançant l’explotació
del bar en el decurs d’aquestes proves. El club sempre que sigui factible, demanarà a
la Federació, la possibilitat d’organitzar proves, campionats amb una triple finalitat:
Altres subvencions
−
−
−

Afavorir als nostres patinadors/es (no s’han de desplaçar per examinar-se en
una pista que desconeixen)
Promocionar al Club, i
Obtenir fons
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-Altres: venda de loteria al Nadal, rifes, espònsors, donatius privats.
3. Distribució dels ingressos.
A l’Assamblea ordinària que es realitza al gener, la Junta posarà en coneixement de
tots els socis l’estat de comptes de l’exercici anterior i les previsions fetes per l’any en
decurs.
H. FESTIVALS DE PATINATGE
1. Organització de Festivals
El club organitzarà festivals i trobades de patinatge sempre que les circumstàncies ho
permetin. La data del festival serà el dissabte de festa major.
La participació en el festival és un dret de tots els patinadors del CPP.
El número d’actuacions en grup i/o individual vindrà marcat pels entrenadors, en funció
de les possibilitat i aptituds i actituds dels esportistes i sempre sota el criteri d’igualtat
per a tots els components del CPP.
La participació dels patinadors/es en el festival és obligatòria.
La Junta directiva informarà als pares, en reunió extraordinària, de l’organització inicial
dels diferents grups d’exhibició que formaran part de les actuacions del Festival i dels
aspectes organitzatius generals del festival, vestuari, música, etc.
Durant la preparació dels números d’exhibició els horaris, dies i lloc d’entrenament
habituals es podran veure modificats per necessitats organitzatives. Aquesta
modificació serà notificada amb suficient antelació.
Les faltes d’assistència reiterades i no justificades als entrenaments del grup podran
tenir com a conseqüència l’exclusió del patinador/a del/s número/s. Aquesta decisió és
competència exclusiva de l’entrenador/a. quan es consideri que la falta d’assistència
distorsiona el ritme d’entrenament del grup.
Els entrenaments dels números d’exhibició pel Festival es realitzaran també a porta
tancada.
L’adquisició i cost del vestuari i complement de cada número serà sempre a càrrec de
cada participant a menys que s'obtingui subvenció per la seva compra.
El CPP es compromet, sempre que sigui viable, a cobrir les despeses de vestuari que
pugui ocasionar el Festival.
2. Participació a Festivals organitzats per altres Clubs.
El Club, quan sigui convidat, podrà participar en Festivals organitzats per altres Clubs
de Patinatge.
La Junta Directiva, per raons organitzatives, podrà declinar la participació del CPP. En
tot cas, la Junta Directiva consultarà amb els pares abans d’acceptar o rebutjar la
invitació del Club.
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L’assignació del número de conjunt que es presentarà vindrà determinat per
l’entrenador/a sempre sota criteris d’igualtat de tots els grups.
En cas que un patinador/a no pugui assistir a la convocatòria del festival, caldrà que ho
notifiqui amb la deguda antelació.
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