NORMATIVA GENERAL DELS CURSOS D’ESTIU 2014
• Les inscripcions es podran dur a terme a qualsevol de les instal·lacions on es realitzen els cursos o en línia a www.tarragonaesports.cat. Cal fer el pagament mitjançant
targeta de crèdit o en efectiu, si es realitza presencialment, i amb targeta de crèdit, si
es tramita informàticament.
• Hi haurà un primer període d’inscripció per abonats (70% de les places ofertes) del
9 al 15 de juny, i un altre obert tant per a no abonats com per a abonats (30% de les
places ofertes) a partir del 18 de juny fins a exhaurir places vacants.
Les places ofertes per a abonats es cobriran per rigorós ordre d’inscripció fins a
arribar al 70% reservat. Si es cobreix aquest percentatge, els abonats sense plaça
podran tramitar la seva inscripció al període obert.
Si la inscripció dels abonats no cobreix el nombre de places assignades, les que restin
quedaran a disposició de la inscripció oberta, per la qual cosa aquest percentatge por
variar.
• Una vegada iniciats els cursos, sempre i quan restin places vacants, s’acceptaran
noves inscripcions pels mateixos sistemes ja esmentats, durant els dos primers dies
de la setmana del curs. El pagament de la inscripció s’haurà de fer igualment, amb
targeta de crèdit o en efectiu.
• Una vegada realitzada la inscripció a qualsevol curs no s’acceptarà cap tipus de
canvi.
• Els abonats de piscina tindran un descompte del 25%, per al primer curs al que
s’inscriguin i un 50% per al segon i següents, sempre que siguin cursos coincidents
dintre de la mateixa setmana. En el cas dels abonats PMET la reducció serà del 50% i
75%, respectivament. En cas que s’efectuï la inscripció a dos cursos, de manera
conjunta, el descompte del 75% s’aplicarà sobre el preu d’inscripció més baix.
• Per tenir opció a les devolucions de les inscripcions efectuades, s’haurà d’acreditar
que el cursetista o participant ha sofert algun tipus d’accident o malaltia que
l’impossibiliti per realitzar l’activitat de manera permanent i que aquesta s’ha produït
amb antelació a l’inici de la mateixa.
Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant certificat mèdic oficial, que s’adjuntarà a
la sol·licitud de devolució, en el qual es reflecteixi específicament i expressament
l’impediment. En cas que la impossibilitat fos permanent i posterior a l’inici de
l’activitat el Patronat es reserva el dret de compensar amb d’altres serveis la persona
afectada. Si la impossibilitat física acreditada és temporal o provisional, únicament es
tindrà dret a obtenir reserva, dintre d’un altre període, per la mateixa activitat i pel
temps no utilitzat. L’acreditació corresponent s’haurà de presentar com a màxim dos
dies després d’haver-se produït l’incident.
• Pel que fa als cursets aquàtics d’estiu, l’organització es reserva el dret d’anul·lar
aquelles activitats que no comptin amb un mínim d’inscrits que es fixa en vuit persones.
Si es dóna aquesta situació el cursetista que ja hagi abonat la seva inscripció tindrà
dret per ordre preferencial a:
a) Escollir dintre del mateix període un altre curset que tingui el mateix import
d’inscripció.
b) Escollir, dintre del període d’estiu, un altre curset que tingui el mateix import
d’inscripció.
c) Rebre la devolució de l’import abonat mitjançant expedient conjunt que s’iniciarà
d’ofici una vegada s’hagi decidit per aquesta opció.
• El PMET declina tota la responsabilitat sobre aquells que no sàpiguen dosificar
l’esforç i abusin de la seva condició física, ja que cada persona és responsable de
les seves limitacions.

