CEM CAN XAUBET

BASES CURSOS KARATE TEMP. 2020 - 2021
Amb la intenció de garantir les mesures de seguretat davant l’escenari actual i adaptant-nos a la
normativa general vigent del complex, us comuniquem les noves bases d’aplicació als cursos de KARATE
que s’han de complir i respectar a més a més de la informació necessària que cal que sapigueu.
Inscripció:
Els cursetistes que van finalitzar el curs 2019-20 tenen preferència d’inscripció al nou curs 2020-21,
davant d’altres interessats.
Les inscripcions s’iniciaran el dilluns 24 d’agost a les 13h i finalitzaran el divendres 28 d’agost a les 15h,
amb places limitades.
Durant els propers dies rebreu una trucada per part de personal del complex indicant en quin grup
(infantil, junior 1, junior 2 o adults) cal que tramiteu la inscripció segons la vostre edat o nivell.
És important realitzar-la al grup indicat, comunicat prèviament, doncs no podem garantir cap plaça en cas
d’error i canvi de grup.
En cas de no haver contactat amb nosaltres abans de l’inici del període d’inscripcions, podeu trucar-nosnos al 93 762 72 62 o adreçar-vos al correu info@canxaubet.cat
Un cop tramitada favorablement la inscripció rebreu un correu de confirmació.

Temporització del curs:
El cursos s’inicien el dimarts 1 de setembre i finalitza el 29 de juliol de 2021. 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.

Accés a la instal·lació:
Alumnes i acompanyats, dins del complex, han de fer ús de la mascareta en tot moment dins dels espais
comuns. Els alumnes un cop iniciada la sessió la podran desar amb les seves perinences.
L’entrada al complex es realitzarà pel passadís adjunt al pavelló igual que la resta d’usuaris del complex.
Caldrà passar el punt de control de presa de temperatura i desinfecció de mans i calçat.
L’accés es realitzarà mitjançant targeta de proximitat al torn de recepció.
La targeta, d’ús personal i intransferible, serà gratuïta i es lliurarà el primer dia de curs.
En cas de pèrdua o mal ús de la targeta, s’haurà d’abonar 3€ per adquirir-ne una de nova.
Es podrà accedir a la instal·lació 10 minuts abans de l’inici de l’activitat.
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Acompanyants:
Als alumnes INFANTILS podran accedir a la instal·lació acompanyats i es permetrà l’entrada a 1 sol
acompanyant per alumne.
Als alumnes de JUNIOR 1 se’ls permetrà l’entrada a 1 únic acompanyant durant, exclusivament, el primer
mes de curs, facilitant així la familiarització de l’alumne/a amb els recorreguts i espais. Passat aquest
temps els alumnes hauran d’accedir sols.
Els alumnes de JUNIOR 2 i ADULTS hauran d’accedir, a partir del torn, sempre sols.
Tot acompanyant, un cop iniciada la sessió, no podran romandre dins la instal·lació i hauran de sortir
immediatament per la sortida habilitada a la mateixa planta inferior del hall de les sales d’activitats.
Vestidors: no es podrà fer us dels vestidors, pel que els alumnes hauran de vindre amb la roba de karate
posada. Les motxilles es podran desar dins la mateixa sala.
Espai i duració de les sessions: les classes es realitzaran a la sala d’activitats dirigides nº3 a la planta
inferior i tindran una durada de 45 minuts.
Sortida i recollida d’alumnes: es farà a la porta de sortida habilitada al hall de les sales d’activitats
dirigides de la planta inferior. La tècnica lliurarà personalment els alumnes als pares o tutors, aquest no
caldrà que accedeixin de nou al complex. Tots els alumnes hauran de marcar la sortida amb la targeta, a
la recepció habilitada a la finalització de la sessió.

Material necessari per l’alumne/a:
Obligatori: Kimono, cinturó i proteccions individuals (segons les instruccions de la tècnica).
Aquest material té un cost addicional no inclòs a la mensualitat del curs:
Recomanable: ampolla d’aigua plena per hidratar-se surant la classe i tovallola per la suor. No hi ha font
pel que l’ampolla haurà d’estar plena d’aigua.
Llicència IKO Espanya:: de caràcter opcional, la llicència és imprescindible per participar a qualsevol
activitat organitzada per IKO Espanya (cursos, seminaris, campionats...) i per poder examinar-se de grau i
anar adquirint i evolucionant en els diferents cinturons (nivells).
Assegurança mèdica:

de caràcter opcional, us oferim la possibilitat de cobertura mèdica davant

qualsevol lesió realitzant l’activitat de karate. En cas de no volguer-la, cal que empleneu el formulari com a
renuncia d’aquesta.
L’assessorament del material i gestió de les llicències i assegurances, anirà a càrrec de la tècnica de
karate.

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.

