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NORMATIVA ESCOLES ESPORTIVES DE SEC 
 
 
-S’accedirà donant la targeta al conserge i per ordre d’assignació. Una vegada ple l’aforament màxim no es 
permetra l’accés a cap usuari més. 
 
-Aforament màxim activitats: 
 

Spinning *20 usuaris 

Tonificació 25 usuaris 

Pilates 20 usuaris 

Tercera Edat 25 usuaris 

Gap 25 usuaris 

Ioga 25 usuaris 

Activitats menuts de sec 15 alumnes 

Functional Training 15 usuaris 

Pàdel (xiquets i adults) 4 usuaris 
*Pot variar en funció de les bicicletes disponibles. 

-Una vegada passats els 10 minuts de cortesia  l’usuari d’eixe torn si es trobarà la classe plena hi haurà 
perdut el dret a accedir a la classe d’eixa hora i d’eixe torn del mateix dia.  
 
-Tot aquell que vulga modificar la seua quota ho ha de fer abans del dia 1 de cada mes a l’Ajuntament de 

Genovés. 

 

-El qui no ho faja i tinga abonat el trimestre se li continuarà aplicant la mateixa quota. 

 

-Qualsevol persona no inscrita a les EEM pot accedir a les activitats dirigides de sec de les EEM, comprant un 

abonament de 10 sessions  (el seu preu és de 20€). 

 

-No existeix la entrada lliure individual de 2€, aquesta passa a ser el abonament de 10 sessions. 

 

-Els abonaments es poden adquirir en efectiu al poliesportiu, o amb justificant bancari a l’Ajuntament. 

 

-L’abonament té una validesa de 2 mesos des de la data d’emissió. 

 

-El conserge picarà el abonament de 10 sessions, una vegada finalitzades les 10 sessions el abonament queda 

inservible. 

 

-Les baixes es gestionen sempre el mes d’abans del cobrament. Per exemple: si volem donar-se de baixa del 

mes de gener ho hem de fer al desembre. 

 

-L’ activitat de ioga la picarà el mateix monitor a la sala habilitada de l’escola .  

 

-Qui no tinga qualsevol d’aquests tipus de pagaments no podrà accedir a cap instal·lació. 

 

-La inscripció per a l’activitat de 3a edat, requereix de la certificació per part del usuari/a de estar en la condició 

de jubilat/da o pensioniste/a. Els usuaris/es d’aquesta activitat bonificada podran accedir a les següents 

activitats: gimnàstica per a la 3a edat, sala de musculació i bany lliure. 
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-El abonament es transferible. 

 

-Les activitats tenen un aforament màxim el qual vindrà determinat per l’espai i monitor/a. 

 

- Les inscripcions es realitzen a l’Ajuntament i a cap lloc més. 

 

-No s’acceptarà cap alumne o alumna sense la inscripció degudament emplenada (pagament realitzat i entregat 

a l’ Ajuntament). 

 

- No es podrà portar ningun alumne/a menor d’edat a l’activitat sense haver realitzat la inscripció a 

l’Ajuntament. 

 

-No s’accepta cap inscripció sense la seua corresponent domiciliació bancària (imprescindible adjuntar un 

número de compte bancari en el moment de formalitzar la inscripció). 

 

-Una vegada complit el aforament en una activitat no es podrà inscriure cap alumne o usuari. En aquest cas se 

li realitzarà la devolució al alumne/usuari per aforament màxim de l’activitat. 

 

-L’ Ajuntament disposa de fulls de reclamacions.  
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