VOLS PERTANYER AL NOSTRE EQUIP MÀSTER?

Actualitzat: Setembre 2022

Club Natació Sant Adrià, no entrarem en el tòpic de, som “Més que un club”, som un club petit, però familiar, on el principal
motiu es gaudir de l’esport i la diversió, amb un ambient immillorable, dins i fora de la piscina. Club molt reconegut tant a
nivell territorial, com estatal.
Som un club amb mes de 40 anys d’història, pel qual han passat i destacat grans nedadors, des dels seus inicis. Situats com a
seu principal en el Poliesportiu Ricart, on trobem la primera piscina que va tenir el club i on celebren les nostres competicions.
I també en el Poliesportiu Marina Besòs, on realitzem els nostres entrenaments.
Ara mateix disposem de nedadors dins de totes les categories, des dels Absoluts, fins els pre-benjamins, i des de fa més de 5
anys, a la categoria “Màsters”, amb nedadors provinents dels primers anys del club i nedadors provinents d’altres clubs.
És aquesta, la nostra categoria, els “Màsters”, amb nedadors compresos entre els 20 anys i els 80 anys. Participem en
competicions, a nivell territorial i estatal, i fins i tot internacionals. Ja sigui en probes de natació, com en probes d’Aigües
Obertes. A nivell territorial, participem en competicions aproximadament cada 15 dies, fent un total aproximat de 20
competicions, incloses els Campionats de Catalunya, per temporada. I a nivell estatal, el mes destacat son els Campionats
d’Espanya que es celebren dos cops l’any, a l’època d’hivern i d’estiu. I a nivell internacional, els Campionats d’Europa i del
Món.
Per cada competició territorial, s’efectuen una sèrie de probes, que predisposa el club organitzador. I que normalment pot
participar en un màxim de dos probes individuals i relleus. Tot i que a vegades aquestes probes individuals poden ser tres o
més. Ara mateix són uns 15 clubs els que organitzem aquestes competicions, i des de fa 5 temporades el nostre club, també
és club organitzador d’aquestes competicions, superant el nombre de participants cada any.
Si ja t’has decidit...

QUÈ CAL PORTAR?:
Per a pertànyer al nostre club, comentar-vos que hi ha dos modalitats per inscriure’t:



Entrenament: Pertanyeu al nostre club i et dona el dret a beneficiar-te de la quota de soci en el Poliesportiu Marina
Besòs. Aquesta quota es obligatòria per aquesta modalitat.
Competició: Pertanyeu al nostre club i et dona el dret a beneficiar-te de la quota de soci en el Poliesportiu Marina
Besòs. I a mes el dret de participar en totes les competicions del calendari oficial de la Federació Catalana i
Espanyola de Natació.

Sigui quina sigui la modalitat en la que et vols inscriure, aquesta es la documentació que cal que ens aportis al club:








Foto carnet
Fotocopia del carnet d’identitat (només modalitat de Competició)
Fotocopia de la Targeta Sanitaria (només modalitat de Competició)
Petició de llicencia temporada 22/23 (només modalitat de Competició, una vegada omplerta, signada, la rebreu al
vostre correu i l’heu d’enviar al correu masters@cnsantadria.cat)
Dades bancàries (fotocopia de la llibreta o rebut)
Omplir el formulari d’inscripció adjunt.
Comprovant de pagament de la quota d’inscripció

TARIFES:
Les tarifes segons la modalitat que us vulgueu inscriure son les següents:



Entrenaments:
Quota d’inscripció de 36€, i a partir del segon mes, una quota mensual de 16€. La quota per entrenar a Marina serà
de 20€ a pagar a la mateixa instal·lació.
Competicions:
Quota d’inscripció de 72 €, i a partir del segon mes, una quota mensual de 18€.
La quota d’inscripció inclou la llicencia anual per la Federació Catalana de Natació, llicencia que et dona dret a
competir en probes de natació i en les probes d’Aigües Obertes, en les que sigui necessària. La llicencia de les
següents temporades serà abonada pel mateix club, sempre i quan el nedador no es doni de baixa durant la primera
temporada al club. En el cas que en la seva primera temporada vulgui també la llicencia Espanyola, l’haurà d’abonar
en el moment de sol·licitar-la, en les següents temporades serà abonada pel mateix club.

NORMES ADMINISTRATIVES:


L’abonament de la quota d’inscripció es farà efectiva pel nedador en el següent compte bancari:

ES56 0049 2563 1527 9449 2671







a nom de C.N. SANT ADRIÀ especificant en concepte: Nom i Cognoms del nedador a inscriure. Fins que no es
faci efectiva aquesta quota d’inscripció el nedador no estarà donat d’alta en el club. Una vegada comprovat el
pagament d’aquesta quota, es donarà el vist-i-plau al Poliesportiu Marina per tal que el nedador es pugui fer soci
d’aquest.
A partir del segon pagament, el cobrament es realitzarà per domiciliació bancària, segons les dades que ens hagueu
facilitat, el dia 10 o següent dia laborable del mes en curs.
Tot aquell nedador, sigui d’una modalitat o una altre, que es vulgui donar de baixa ho haurà de comunicar per escrit,
per mitjà dels impresos que li facilitarà el club. La baixa s’ha de notificar 10 dies abans que acabi el mes en curs.
Aleshores el club comunicarà la baixa al Poliesportiu Marina, i per tant no tindrà accés com a soci màster.
Sigueu de la modalitat que sigueu, la quota de soci màster de la que ens podem beneficiar per entrenar en el
Poliesportiu Marina és abonada i tractada pel mateix Poliesportiu, així que us heu d’adreçar allà mateix per tal de
formalitzar la inscripció. Aquesta quota es de 20€ inclòs IVA, i una matricula d’inscripció com a soci que serà gratuïta
durant el mes d’octubre, i us dona dret a fer servir només la piscina en els horaris de dilluns a divendres de 7 a 22h,
dissabte de 7 a 19h i diumenge de 9 a 14h, durant tot l’any, excepte el dies festius senyalats a la instal·lació. La
documentació que allà us demanaran es la següent:
o Fotocopia del carnet d’identitat
o Dades bancàries (fotocopia de la llibreta o rebut, on surti el vostre nom)
En el cas que hi hagi un impagament dels rebuts mensuals de la quota màsters. Es farà un escrit avisant del
impagament, per tal aclarir la situació i per efectuar el pagament íntegre de la quota del mes no pagat i una comissió
de 5€, que haurà de fer-se efectiva a través del compte bancari, abans esmentat, durant el cinc dies posteriors a la
comunicació de impagament. En el cas que no es faci efectiu el pagament, en aquest temps, es procedirà a l’expulsió
i baixa definitiva del club. I es comunicarà al Poliesportiu Marina la baixa del club amb la conseqüència que no es
podrà beneficiar de la quota de soci màster per poder entrenar a les instal·lacions d’aquest. Arribat aquest cas, si
l’afectat pertany a la modalitat de Competició, no podrà anar-se a un altre club de natació, fins que no faci efectiu
aquest últim pagament; i fins llavors no serà comunicat a la Federació Catalana de Natació per que li doni l’alta en un
altre club.

NORMES DE FUNCIONAMENT:









En el cas que qualsevol dels nedadors que s’hagi apuntat a la modalitat d’Entrenaments vulgues passar-se a la
modalitat de Competició, haurà d’abonar; a través del compte bancari, abans esmentat; el preu de la llicencia de la
temporada en curs, actualment de 55,17€ i passarà a pagar la quota de la modalitat de Competició.
L’abonament de les probes de competicions de natació anirà a càrrec del propi club.
A les competicions d’Aigües Obertes on s’hagi d’abonar una quota de participació, el club només es farà càrrec fins a
20€ en totes aquelles que pertanyin al calendari de la Federació Catalana i Espanyola, sempre i quan tinguin llicència
federativa, territorial o nacional. Tot allò que superi aquesta quantitat o no pertanyi a aquests calendaris serà
abonat pel propi nedador.
Pel que fa a la modalitat d’Entrenaments estan obligats a entrenar al Poliesportiu Marina i els de la modalitat de
Competició poden entrenar allà on els hi vagi millor, però si volen també ho poden fer en aquest Poliesportiu,
podent-se aprofitar de la quota especial pel club màster.
Tot nedador, de la modalitat de Competició, tindrà dret al equipament del club, si així ho desitja, composat per
pantalons curts, samarreta, xandall i bossa de color negre amb el logotip del club. El preu d’aquest equipament es de
120€.
Tot nedador, de la modalitat de Competició, que s’hagi inscrit per participar en qualsevol competició de natació o
Aigües Obertes i no es presenti, o es doni de baixa a la competició, haurà d’abonar la inscripció de les probes a que
s’hagi inscrit i no hagi participat. Estarà exempt de pagament tot aquell que en cas de lesió o malaltia presenti un
justificant mèdic. En cas que es tracti d’un Campionat d’Espanya també les haurà d’abonar, i en el cas que No es
Presenti sense havent-se donat de de baixa, també haurà d’abonar la multa que posteriorment emet la Federació
Espanyola (segons Normes Econòmiques 22-23 de la RFEN). En aquest cas tampoc abonarà les probes on no participi
tot aquell que presenti un certificat mèdic generat pel metge de la competició del Campionat.

La documentació a presentar, l’heu d’enviar escanejada a masters@cnsantadria.cat
Qualsevol altre aclariment no dubteu em posar-vos en contacte amb:

Raül Lubiano Sigüenza
Responsable Màster
C.N. Sant Adrià
masters@cnsantadria.cat
www.cnsantadria.cat

SANT ADRIÀ DE BESÒS

Club Natació Sant Adrià
Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe / Orden SEPA de domiciliación de débito directo

A omplir per el creditor / A rellenar por el acreedor:

Referència de l’ordre de domiciliació / Referencia de la orden de domiciliación: Rebuts mensuals / Recibos Mensuales
Identificador del creditor / Identificador del acreedor: G58431016
Nom del creditor / Nombre del acreedor: Club Natació Sant Adrià
Adreça / Dirección: Ricart, S/n - Apartat de Correos 063
Codi Postal – Població – Província / Código Postal – Población ‐ Provincia: 08930 – Sant Adrià de Besòs – Barcelona
País / Pais: Espanya
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) Club Natació Sant Adrià a enviar ordres al vostre entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la
seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de Club Natació Sant Adrià. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat
financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8
setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
Mediante la firma de este formulario de orden de domiciliación, autoriza a (A) Club Natación Sant Adrià a enviar órdenes a su entidad financiera para debitar cargos en su cuenta y (B) a su entidad
financiera para debitar los importes correspondientes al su cuenta de acuerdo con las instrucciones de Club Natación Sant Adrià. Entre otros, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad
financiera de acuerdo con los términos y condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. En todo caso este reembolso deberá ser instado por su en el plazo máximo de 8 semanas a
partir de la fecha en que se debitar en su cuenta.

A omplir per el deutor / A rellenar por el deudor:
Nom del deutor / Nombre del deudor: ...................................................................................................................................
Adreça / Dirección: ..................................................................................................................................................................
Data de naixement / Fecha nacimiento: .......................................................
DNI: ............................... Telèfon / Teléfono: .............................................. Email: ............................................................
Codi Postal – Població – Província / Código Postal – Población ‐ Provincia:
...................................................................................................................................................................................................
País / Pais: ................................................................................................................................................................................
Compte Bancari / Cuenta Bancaria – IBAN: ............................................................................................................................
Tipus de Pagament / Tipo de pago: Mensual

Competició

Modalitat / Modalidad:………………………………….……………………….

Data signatura/ Fecha Firma: .......................................................
Signatura / Firma: ....................................................................................................................................................................
TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLIGATÒRIAMENT.
UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA A CREDITOR PER A LA SEVA CUSTODIA.
TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE.
UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.

