CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF - NORMATIVA
DOCUMENT D’INFORMACIÓ GENERAL 2021-2022
BENVINGUDA:
Des del Beach Volley Garraf us donem la benvinguda.
Aquest serà el primer any del nou Club Esportiu Beach Volley Garraf duent a terme la nostra
activitat de vòlei platja com a club independent.
Esperem que el temps que passem junts sigui, per a tots, un període de creixement de la cultura, els ideals i l'ètica
esportiva i social.
LA JUNTA, DIRECCIÓ TÈCNICA I PROMOCIÓ:
La Junta del Club Esportiu Beach Volley Garraf està formada per persones voluntàries. Aquesta última la formen el
Fulvio Danilas, la Marta Bonete i l’Hector Iniesta amb suport de tots els treballadors, entrenadors i voluntaris del club.
Les seves funcions són entre altres: prendre les decisions que afecten al club, gestionar el balanç econòmic,
proposar i organitzar les activitats que promocionin l'esport i aportin beneficis econòmics, la recerca d'espònsors i
col·laboracions, vetllar perquè cada equip disposi d'instal·lacions adequades per al volei platja, organitzar i distribuir
el material esportiu.
Com es pot apreciar la llista de tasques és llarga, per tant, la Junta actual us convida a participar, doncs està oberta a
totes les col·laboracions que s'hi puguin afegir.
La direcció tècnica del club està formada pel Sebastian Peñas Rigal i el Jesús García Dueñas com a directors tècnics
de volei platja federat, són els coordinadors de la gestió esportiva i técnica del club. Els seu contactes són:
Sebastian Peñas (info@beachvolleygarraf.com)
Jesús Garcia (admin@beachvolleygarraf.com)
INICI I FINAL DE TEMPORADA:
Els entrenaments s'iniciaran la setmana que comença en dilluns dia 20 de setembre del 2021. Els
entrenaments finalitzaran la setmana que acaba en divendres dia 10 de juny del 2022.
Donada l’afectació del COVID-19 la temporada pot tenir afectacions en el seu calendari, començant més tard,
efectuant una parada intermitja o acabant abans. En qualsevol d’aquest casos es farà el possible per mantenir
l’activitat online.
INSCRIPCIÓ I PAGAMENT
Per a realitzar l’inscripció s’haurà d’haver tramitat primer la pre-inscripció, els dos tràmits els podreu realitzar a través
de la web del club (www.beachvolleygarraf.com). Per a confirmar la plaça haureu de realitzar el primer pagament de
les diverses quotes d’esportista i omplir el formulari d’inscripció de la pàgina web (cal firmar les autoritzacions i
adjuntar els documents demants al formulari), per qualsevol problema en el tràmit escriure al mail
info@beachvolleygarraf.com. Les quotes de temporada estàn dissenyades per ajustar-se proporcionalment a cada
franja d’edat. Això vol dir que els grups d’extraescolar, pagaran menys, ja que els grups serán més grans.
L’ideal seria que la quota de temporada s’abonés íntegrament, però entenem que és una quantitat molt gran i per a
que sigui més fàcil el seu pagament la fraccionem en tres parts o mensualment. Encara que aquesta última opció es
més costosa degut als gastos de gestió que comporta pagar mes a mes.

Hem de ser conscients que és fonamental el compromís de cada persona amb els seus companys de grup i
l’entrenador per tota la temporada, les despeses de cada grup de 7, 8 o 9 persones están equilibrades de tal manera
que la baixa de dos o tres companys sense ser coberta podría arribar a comportar la dissolució del grup i la pèrdua
de l’activitat per els companys i l’entrenador a mitja temporada.
Pels interesats en pagar qualsevol de les quotes, atenció amb aquest punt:
-

La incorporació d'un esportista a un dels grups, voldrà dir que aquest esportista agafa el compromís
de fer-se càrrec de la quota durant tota la temporada. En cas de lesió de llarga duració (1 mes o
més) i casos justificats (motius laborals, personals, salut o altres rellevants) on es notifiqui la baixa amb
prou anticipació es podrán estudiar els casos i fer excepcions per deixar de pagar la quota a mitjà
temporada, o retornar la part proporcional en cas de pagament únic o trimestral.

-

La baixa comptarà a partir de la data de notificació via mail a admin@beachvolleygarraf.com, si no
es notifica s’entendrà que no hi ha baixa i es continuarà comptant amb els pagaments de la quota
d’aquest participant.

Si es dona de baixa un participant assumeix:
-

La pèrdua del dret a gaudir tant dels entrenaments del club, com la mutua en cas de no ser federat
i dels descomptes per les activitats que es realitzin durant tot l’any com els entrenaments
competitius o altres descomptes.

-

Durant la temporada d’estiu només gaudiran dels descomptes del club els participants que hagin
acabat la temporada al juny.

-

En activitats amb aforament limitat com els entrenaments competitius la preferencia d’entrada
sempre será per els participants del Club.

PAGAMENTS QUOTA TEMPORADA TRIMESTRAL (INSCRIPCIÓ FINS AL 31 D’OCTUBRE):

TRAMS

PAGAMENT

Setembre Desembre

Gener Març

Abril -Juny

15 set - 31 Oct

15 dec-15 En

1-15 Març
TOTAL QUOTA

GRUPS ADULTS I JUVENILS DE 14 A 18 ANYS
3 DIES D’ENTRENAMENT

220 e.

180 e.

140 e.

540 e.

2 DIES D’ENTRENAMENT

160 e.

120 e.

100 e.

380 e.

1 DIA D’ENTRENAMENT

120 e.

100 e.

50 e.

270 e.

GRUPS EXTRAESCOLAR DE 6 A 13 ANYS (TEMPORADA 8 MESOS DEL 4 D’OCTUBRE AL 3 DE JUNY)
2 DIES D’ENTRENAMENT

120 e.

100 e.

60 e.

280 e.

1 DIA D’ENTRENAMENT

100 e.

50 e.

50 e.

200 e.

* 5% de descompte en la quota: famílies monoparentals, famílies nombroses, més d’un familiar
inscrit a l’escola i pagament únic al setembre-octubre de tota la quota de temporada

PAGAMENT QUOTA TEMPORADA MENSUAL (INSCRIPCIÓ DURANT TOTA LA TEMPORADA):

PAGAMENT

Dia 1 -5 de
cada mes

TOTAL 9
MESOS

GRUPS ADULTS I JUVENILS DE 14 A 18 ANYS
3 DIES D’ENTRENAMENT

70e.

2 DIES D’ENTRENAMENT

50e.

1 DIA D’ENTRENAMENT

35e.

630e.

450e.

315e.

* La quota mensual esta confeccionada per permetre el pagament més prorratejat de la temporada i
sobretot per incorporacions durant la temporada. A principi de temporada el primer pagament serà
de 100 euros (25 euros setembre + 50 octubre + 25 juny). Amb la temporada començada de 75 euros
(50 mes d’entrada + 25 juny).
* En el cas de donar de baixa la quota mensual abans de juny es perdràn aquests 25 euros i
s’assumeix la cessió de la plaça a un altre persona i com a norma general no es podrà tornar als
entrenaments en la resta de temporada, excepte en casos degudament justificats.
(La baixa s’haurà de notificar 15 díes abans via mail a admin@beachvolleygarraf.com)

TRAMITACIÓ FEDERACIÓ CATALANA (NOMÉS PER COMPETIR):

FEDERACIÓ ANUAL VOLEI PLATJA
(PARTICIPANT CLUB)

30 e.

NORMES PEL PAGAMENT DE LES QUOTES:
●

Com a regla general s’haurà de cumplir amb les dates de pagament de les quotes fixades en
aquest document.

●

Qualsevol enderreriment podria comportar un perjudici en el funcionament de la entitat, per
tant en el cas d’enderreriment injustificat del pagament de la cuota, els coordinadors tindrán
la llibertat per informar i donar de baixa a l’esportista amb el recolzament de la Junta
Directiva.

Les quotes que es pagan per transferencia no es comptabilitzaràn com a pagades si no s'envia un mail
amb una còpia del comprovant o rebut a info@beachvolleygarraf.com.

CONDICIONS ESPECIALS PEL COVID:
Tothom haurà de seguir la normativa i els protocols que siguin necessaris per a realitzar les activitats del
club.
Si la temporada queda afectada pel Covid, es considerarà la recuperació de les jornades perdudes, tenint
en compte el tipus de tram abonat en la que es donen aquestes.
El motiu pels quals el primer pagament sigui més elevat es degut a la relació proporcional que hi ha amb
les despeses internes com poden ser les inscripcions, fitxes, mutualitzacions, entre d'altres.
En cas de pagament únic, si succeeix una aturada de l'activitat oferta per normativa relacionada amb la
pandèmia hi haurà un retornament de la part proporcional pertinent a aquesta aturada.

NORMES APLICADES ALS ENTRENAMENTS:
1. A l’entrenament s’haurà de venir amb roba d’esport adequada a cada època de l’any i a l’instal·lació.
Queda prohibit venir amb texans, si no es ve amb roba adequada l’esportista es quedarà a un dels
marges i no podrà fer l’entrenament.
2. A l’entrenament s’ha de venir amb el cabell recollit, ja sigui amb el sistema que sigui, però és
estrictament necessari per poder fer els exercicis adequadament concentrar-se.
3. Durant l’activitat no es podrán portar arracades, anells o pulseres que puguin donar lloc a una lesió
del mateix esportista o un company.
4. A l’entrenament s’ha de venir amb roba tèrmica i escarpins adequats per a fer esport durant
l’epoca hivernal. I protecció solar a les hores de llum natural.
5. Queda prohibit mastegar xiclets durant l’entrenament,durant l’activitat física el xiclet podria ser
empassat, o pitjor, obstruir les vies respiratòries.
6. Queda prohibit als esportistes l’ús del mòbil durant l’entrenament.

7. Cada esportista serà responsable de dur l’aigua necessària per a la seva sessió d’entrenament, es
portara una ampolla o similar que quedarà al marge de la pista, durant els entrenaments (1h i mitja) no
s’anirà al lavabo, excepte en el cas que es tractés d’una emergència.
8. Durant un entrenament o una competició, en cas de falta de respecte entre companys o algún
treballador del club, el mateix entrenador o coordinador podrá expulsar de l’entrenament o la
competició a les persones implicades. Será tipificada com una falta en el seu historial de l’entitat.
Cada persona involucrada en el club socis i treballadors tindrán un màxim de tres faltes. En cas
d’arribar a aquesta xifra, la junta tindrá la llibertat per decidir la suspensió temporal o l’expulsió del club
mitjançant una asamblea extraordinaria.

9. Durant un entrenament o una competició, en cas d’agressió entre companys o algún treballador
del club, el mateix entrenador o coordinador podrá expulsar directament de l’entrenament o la
competició a les persones implicades. Aquesta falta será tipificada com una falta greu a l’historial
de l’entitat. Directament la junta tindrá la llibertat per decidir la suspensió temporal o l’expulsió del club
mitjançant una asamblea extraordinaria.

NORMES PER A L’ÚS DE MATERIAL D’ENTRENAMENT:
1. S’haurà de respectar tot el material del club per conservar-lo i cuidar-lo. El llançament, el maltracte o
trencadissa d’algun material es podria considerar com una falta lleu per l’entrenador o
coordinador del club.
2. El material pertany al club, però el podran utilizar els treballadors i esportistes amb inscripció vigent
durant els entrenaments del club.
3. Es podrà deixar una pilota en casos puntuals sota la supervisió d’algun treballador del club per
els esportistes del club que no en tinguin per jugar partidets fora dels entrenaments habituals
de la setmana, en cap cas ha de ser una costum per a cap participant demanar una pilota sempre que
vulgui jugar. Es tracta d’una solución per a casos excepcionals, si es treuen amb masa regularitat i la
gent que la demana sempre es la mateixa es revisarà aquest punt.
4. Les persones que no pertanyin al club no podran utilizar el material com a regla general.
5. Com a regla general els entrenadors o voluntaris del club no podran utilizar el material del club
pels seus entrenaments personals, ni molt menys amb gent de fora del club o per donar classes
privades remunerades amb esportistes tant siguin de dins o fora del club.
6. L’incompliment d’alguna d’aquestes normes referents al material podria ser considerada una
falta lleu o greu. Els coordinadors tècnics i gestors del club podrían portar el cas a la Junta Directiva
per debatre en una assamblea extraordinaria la suspensió o expulsió del treballador o esportista en
cas d’incumpliment.

NORMES PER A L’ÚS DE l’INSTAL·LACIÓ:
1. Els cinc camps de vòlei platja delimitats amb tot el seu material permanent (Pals, xarxa i línies) per la
xarxa perimetral, l’enllumenat i els magatzems de material es consideren una instal·lació esportiva
municipal gestionada pel club. Encara que estigui a la vía púbica es una zona preferent pels
entrenaments del club. Tal i com es remarca als cartells que delimiten la instal·lació.
2. El material permanent de tota la instal·lació (xarxes, pals i línies) pertany al club.
3. S’haurà de respectar tot el material permanent del club per conservar-lo i cuidar-lo. El maltracte o
trencadissa d’algun material permanent es podría considerar com una falta lleu o greu per part
d’un coordinador tècnic del club.

4. Les cinc xarxes exteriors quedaran per l’ús públic en general, encara que el material permanent
també es del club, es cedeix totalment per l’ùs public dos pistes a l’estiu per tal de cumplir amb la
normativa obligatoria de l’ajuntament de tenir dos camps de vòlei platja per cada xiringuito.
5. Aquestes xarxes exteriors es podrán utilizar per l’ús de competicions on l’aforament ho requereixi.
6. L’enllumenat de les pistes també forma part de la instal·lació esportiva. Es podrá utilitzar durant
els entrenaments i en els esdeveniments on calgui la llum artificial. Sempre sota la supervisió i la
presenciá d’un dels coordinadors técnics del club.
7. Els entrenadors i personal del club tenen dret a vigilar i vetllar pel bon ús de l’instal·lació.
Podran donar explicacions i gestionar els malentessos amb persones del club o que no pertanyin al
club i facin ús de la instal·lació.
8. En horaris d’entrenament de màxima afluència (principalment de 18h a 21h) les 5 pistes
perimetrades e iluminades no podràn ser utilitzades ni per alumnes ni per entrenadors per jugar
o fer entrenaments personals. Es podràn utilitzar les pistes exteriors.
9. Les persones que no pertanyin al club podrán utilizar les xarxes de lainstal·lació esportiva
sempre que no ho reclami cap treballador del club pel seu ús. En cas de mal ús de la instal·lació
per part de persones externes al club, qualsevol persona del club podrà intervenir i denunciar aquest
comportament e inclús trucar a la policia si fos necessari.
10. L’incompliment d’alguna d’aquestes normes referents al material permanent i la instal·lació
esportiva en general per part dels esportistes i treballadors del club podria ser considera una
falta lleu o greu. Els coordinadors tècnics i gestors del club podrían portar el cas a la Junta Directiva
per debatre en una asamblea extraordinaria la suspensió o expulsió del treballador o esportista en cas
d’incumpliment.

El president

El secretari

La tresorera

