Normativa interna del CPA SANT JOAN DESPI
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La temporada de patinatge anirà des de l’ 1 de setembre fins al 31 de juliol.
Durant l’horari d’entrenament els patinadors/es estan a càrrec dels monitors, en cap
cas un pare o mare pot entrar a la pista durant l’hora d’entrenament ni s’ha de
dirigir al seu fill/a.
Els entrenadors i monitors estan per entrenar els patinadors, si algun pare o mare
s’introdueix en l’entrenament, el monitor/a deixarà automàticament d’entrenar al seu
fill/a durant la sessió.
Els entrenaments són a porta tancada. Només pot està present el delegat de pista
tant al pavelló com a la pista Jujol. Els patinadors/es entraran sols al pavelló.
Excepcionalment els més petits podran ser acompanyats pel pare o la mare per
canviar-se al vestuari. L’hora d’entrada i per tant d’inici de la responsabilitat
del monitor corresponent serà de 15 minuts abans de l’inici de l’entrenament quan el
responsable així ho indiqui, i l’hora de sortida i per tant també de la finalització
de la responsabilitat del monitor serà com a màxim la de 15 minuts després de
finalitzar l’entrenament, marge en que els pares hauran d’haver recollit als
patinadors/es. Si el responsable en alguna ocasió no arriba a l’hora, els
patinadors/es i acompanyants hauran d’esperar a la primera grada del pavelló. Els
patinadors no podran entrar a pista sense l’autorització expressa de l’entrenador i
mai en la seva absència.
Si un patinador/a no pot assistir a un entrenament ho haurà de comentar
anticipadament al seu monitor/a mitjançant el correu electrònic o el telèfon.
S’ha d’entrar puntual a la pista. La tercera vegada que un patinador/a arribi tard
sense justificació no se’l deixarà entrar a la pista.
La no assistència injustificada d’un patinador repetidament, pot causar la baixa del
club.
El vestuari del patinador/a als entrenaments ha de ser:
noies: mitges o malles i mallot de patinatge o faldilla amb samarreta ajustada i
curta.
Nois: malles o pantalons de patinatge i mallot o samarreta ajustada.
Durant el temps de fred es permetrà dur jersei, aquest ha de ser entallat i el llarg
no ha de baixar del maluc. Es podrà dur guants, capell, buf, escalfadors... en cap
cas es podrà dur manyoples o bufanda. Està prohibit que els patinadors es canvien
de roba i patins a les grades, és obligatori fer-ho als vestuaris.
El cabell ha d’anar completament recollit en una cua, monyo, trena... i s’ha de dur
obligatòriament una diadema tèxtil, en cap cas de plàstic o amb punxes.
El vestuari del patinador/a a les competicions ha de ser:
El mallot del club i mitges sense demarcació, de color negre.
En cas de que el dia de la competició fes molt de fred es pot dur una jaqueta negra
tipus “bolero”.
El xandall del club és obligatori en les proves federatives i sortides especials, i
molt recomanable per les competicions del consell.
És obligatori que en el període de dos mesos, com a màxim, els nous patinadors
portin patins adequats per la disciplina de patinatge artístic.
El club realitza dues peticions de roba a l’any. Una a començament de la temporada i
una altra a finals de gener, sempre que hi hagi un minin de deu. Fora d’aquestes
dates , correspon a cada pare fer la comanda individual de la roba que necessita
el/la patinadora.
Els canvis de grup seran decidits per l’equip tècnic. Si hi hagués qualsevol dubte
per part dels pares haurien de demanar una entrevista amb el coordinador tècnic i
aquest els hi donaria les explicacions necessàries.
L’equip tècnic és qui decideix qui ha d’anar o no a una competició.
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Aquest club està dedicat a la competició, per tant és obligatòria. En cas que algun
patinador/a no volgués competir per algun motiu es faria una valoració per
acceptar-ho o no. Però aquest patinador en cap cas aniria pujant de grup encara que
el seu nivell fos bo.
Com el patinatge és un esport eminentment individual, el club desitja fomentar un
costat més social i potenciar el companyerisme i el compromís per el grup, per
això, es obligatori assistir als Festivals propis del nostre club i els dels altres
clubs on som convidats. Excepte causes molt justificades.
El club a las seves instal·lacions realitza al llarg de l’ any proves del Consell,
Interclubs i Passis de nivell. Es fa necessari l’obligatòria participació a les
feines a desenvolupar durant aquestes, dels pares que siguin necessaris i sobretot
dels pares patinadors/es que hi participen.
El club assumirà únicament el cost
dels dos primers passis de nivell tant de lliure com d'escola. Les despeses dels
trofeus i competicions no oficials són per compte del patinador/a
En el cas que un patinador/a no pogués assistir a una competició, haurà d’avisar al
seu entrenador amb un marge mínim de 15 dies. En cas contrari el club no assumirà
el cost de les despeses que corresponguin a la participació del patinador/a en la
competició i que seran carregades en la seva quota, excepte en cas de malaltia
justificada mitjançant certificat mèdic.
Els campionats i proves s’anunciaran amb la màxima antelació possible a la pàgina
web del club, i la monitora ho comunicarà als patinadors/es en general. S’ha de
tenir en compte que depenem de la Federació que és qui comunica la realització de
proves.
En les competicions es respectarà sempre la decisió dels jutges i mai se’ls
escridassarà ni xiularà. En cas de trencar aquesta norma per part d’alguna família,
el patinador afectat no tornaria a participar en cap altra prova.
En les competicions el patinador s’ha de quedar fins que aquesta acaba, fent
companyia als seus companys de club.
Per Nadal es distribueix a cada soci del club un talonari de loteria. S’exigeix el
compromís de la seva venda. Aquests ingressos van destinats a la subvenció de
material necessari pels patinadors com per exemple vestuari, detalls del festival.
El club es reserva el dret d’excloure de la subvenció al o la patinadora que no
contribueixi. L'import del talonari es descomptarà directament pel banc la primera
setmana de desembre.
Quan els monitors considerin
que el comportament d’un patinador/a durant
l’entrenament no és correcte, es parlarà amb la Junta i els pares i es decidirà la
sanció corresponent .
La sanció pot ser entre dos dies i una setmana sense
entrenament.
Si un patinador/a vol donar-se de baixa haurà d’avisar mínim 10 dies abans de final
de mes. Si no es així haurà d’abonar les despeses del mes següent. Si un patinador
per malaltia o lesió es baixa per un temps limitat haurà de pagar la quota mensual
per reserva de plaça.
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