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BASES CURSOS KARATE TEMP. 2018 - 2019 
 

Amb la intenció de millorar les circulacions, afluències i seguretat dins la instal·lació us comuniquem 

les noves bases d’aplicació als cursos de KARATE que s’han de complir i respectar.  

Temporització del curs: 

 

El curs s’inicia al mes de setembre i finalitza al mes de juliol. Durant el mes d’agost NO hi ha cursets. 

Tampoc n’hi haurà els dies festius municipals, regionals i nacionals anuals. Aquests els podreu consultar 

en el taulell d’anuncis del hall de recepció. 

Els dies festius no son recuperables, exceptuant el cas que, per circumstàncies o motius propis de 

responsabilitat de la instal·lació, es perdi algun dia. En aquest cas, la instal·lació, es compromet a 

recuperar el total de les sessions perdudes.  

Renovacions pel proper curs 

Els alumnes inscrits al mes de juliol podran realitzar la renovació per el proper curs durant el mateix mes 

de juliol a la recepció del, donant així prioritat, assegurant i facilitant els tràmits d’inscripció. La venta de 

les places restants s’obriran a partir de l’1 d’agost. Aquells que no desitgeu continuar únicament no cal 

que realitzeu la renovació. 

 

Material necessari per l’alumne/a: 

 

Obligatori: Kimono, cinturó i proteccions individuals (segons les instruccions de la Sensei). 
Recomanable: ampolla d’aigua per hidratar-se surant la classe i tovallola per la suor. 

 

Accés a la instal·lació: 

- Els alumnes d’ INFANTIL seran els únics que podran accedir a la instal·lació acompanyats i únicament 

es permetrà l’entrada a 1 acompanyant per alumne. 

- Els cursetistes de JUNIOR 1 i JUNIOR 2 hauran d’accedir sols. Els acompanyats no podran passar més 

enllà del torn de recepció.  

- Es permetrà l’entrada als acompanyats de JUNIOR 1 ( un únic acompanyant) únicament durant el 

primer mes de curs, facilitant així la familiarització de l’alumne/a amb els recorreguts, espais i vestidors. 

- Les classes es realitzaran a la sala d’activitats dirigides nº3 a la planta inferior. 

- L’horari d’entrada i sortida dels alumnes i acompanyants és de 15 minuts anteriors i 30 minuts 

posteriors a l’inici i final de la classe. S’ha d’accedir sempre pel torn, alumnes amb l’empremta dactilar o 

targeta i acompanyats amb targeta, aquesta té un cost de 5€. 

- Els acompanyats del grup d’INFANTIL un cop iniciada la classe i fins la seva finalització, no podran 

romandre dins la instal·lació (a excepció dels abonats/es al complex). 
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Vestidors: 
 

- La zona per canviar-se és als vestidors de la planta inferior habilitats per abonats. Queda prohibit 

canviar-se al hall de la sala de fitness o als passadissos pròxims a les sales d’activitat dirigida. 

- Quan l’ alumne/a (menor de 7 anys) i acompanyant siguin de diferent sexe, hauran d’utilitzar el vestidor 

del sexe de l’adult. 

- Els alumnes hauran de guardar les seves pertinences dins les taquilles dels vestidors amb cadenat o, 

en el seu defecte, dins la classe de karate. El complex no es fa responsable dels objectes personals 

perduts o robats que no estiguin desats correctament dins les taquilles. 

 

Qualsevol aportació o dubte s’haurà de realitzar a traves del coordinador d’activitats físiques.  

Aquesta normativa pot ser ampliada i/o modificada per la direcció del centre per mantenir  i/o 

millorar el benestar i la seguretat de tots. 

 

La inscripció al curs comporta l’acceptació d’aquestes bases, així com les seves actualitzacions i 

modificacions. 
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