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NORMATIVA DE CLUB 

1. El soci podrà canviar la modalitat o les seves dades personals o bancàries sempre que aquest ho 
comuniqui abans del dia 20 del mes en curs enviant un email a 
contacte@fundaciocreugroga.com 

2. De la mateixa manera, si un soci desitja donar-se de baixa, ho haurà de notificar al club per 
email a contacte@fundaciocreugroga.com abans del dia 20 del mes anterior a la baixa. 

3. Tots els pagaments són domiciliats per raons de seguretat i transparencia. 

4. La devolució d’un rebut s’informarà el soci via email que haurà d’efectuar el pagament més les 
despeses de devolució (5€) abans de 5 dies des de la notificació per transferència bancària. Si 
passats aquests 5 dies no s’efectua el pagament, es donarà de baixa automàtica de soci i no 
eximeix del seu pagament. Per a tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents i les 
despeses de devolució. 

5. Serà obligatori adquirir i competir amb la roba oficial del club. Tota la roba es compra mitjançant 
l’enllaç web. 

 

NORMATIVA DE CONDUCTA 

L’objectiu principal del CEF Creu Groga és la transmissió dels valors associats a l’esport a les nenes i 
nens que formen part dels nostres equips des de les categories inferiors fins a absolut. 
 
En el nou projecte que encetem aquets 2022, volem potenciar decididament també l’aspecte 
formatiu, per tal de contribuir en l’educació no tant sols d’esportistes sinó, sobretot, de persones. 

A ningú se li escapa que en aquesta tasca tots tenim el nostre paper, és per a això que passem a 
llistar les normes de conducta, que en lo referent a la relació amb el club, s’han de complir-se: 

JUGADORS: 
 Puntualitat en els entrenaments i competicions. 
 Avisar amb suficient antelació als entrenadors en cas d’absència. 
 Ús de l’equipament oficial en competicions, entrenament i actes organitzats pel club. 
 Comportament cívic i educat en tot moment com a representants de la imatge del club. 

Qualsevol falta de respecte a un altre membre del club serà sancionada, i depenen de la 
gravetat, es considerarà motiu de baixa. 

 Respectar a tots els membres del Club: personal, entrenadors, companys. Tots busquem el 
benefici comú. 

 Tractar tot el material esportiu i les instal·lacions amb cura incloent els vestidors. Depenen de la 
gravetat, es considerarà motiu de baixa. 

 Divertir-se practicant Triatló. 
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ENTRENADORS: 
 Puntualitat en els  entrenaments i competicions 
 Avisar amb suficient antelació als coordinadors en cas d’absència per poder cobrir el lloc. 
 Ús de l’equipament oficial en competicions, entrenaments i actes organitzats pel club. 
 Comportament cívic i educat en tot moment com a representants de la imatge del club. 

Qualsevol falta de respecte a un altre membre del club serà sancionada, i depenen de la 
gravetat, es considerarà motiu de baixa. 

 No deixar mai l’equip sense entrenador, seran els últim en sortir del vestidor en els 
entrenaments. 

 Fer-se càrrec del material esportiu utilitzat pertanyent al club. 
 Seguir els plans de formació i entrenament establerts per coordinació. 
 Apassionar-se entrenant. 

 
FAMILIARS: 
 Puntualitat en el moment de recollida dels nens/nenes al finalitzar els entrenament i 

competicions. Avisar a l’entrenador en cas d’imprevist. 
 Estar al dia amb els pagaments de quotes. 
 Animar a l’equip. 
 Comportament cívic i educat en tot moment com a membres del club. Qualsevol falta de 

respecte a un altre membre del club serà sancionada, i depenen de la gravetat, es considerarà 
motiu de baixa. 
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