Estades Esportives Estiu 2020
Patronat Municipal d’Esports de Tarragona
Normativa
El Patronat Municipal d’Esports de Tarragona organitza les Estades Esportives d’Estiu 2020, destinades als/les nens i nenes nascuts/des entre els anys 2006/2010
(juvenils) i 2011/2016 (infantils). Es desenvoluparan en les instal·lacions esportives municipals de Campclar, Serrallo i Sant Pere i Sant Pau.
L’horari de l’activitat és de 9.00 a 14.00 hores. Existeix un servei d’acollida, gratuït, de 8.00 a 9.00 hores. Per a un correcte desenvolupament de les activitats, es
prega que respectin els horaris d’entrada i sortida establerts.
Per poder-se beneficiar del preu com abonat, s’ha de tenir una antiguitat de com a mínim 3 mesos com a tal.
El primer dia de les Estades caldrà aportar la Declaració Responsable, Fitxa de Salut, Calendari vacunal al dia i fotocòpia de la Targeta Sanitària. Aquesta
documentació és indispensable per poder participar en l’activitat. Els dos primers documents els podran trobar al web www.tarragonaesports.cat .
En el cas que un/a participant necessiti l’assistència personalitzada d’un/a vetllador/a, per causa d’una discapacitat física i/o psíquica, s’informarà el PMET per tal de
gestionar el citat servei.
Cada matí, quan l’infant entri, els i les tècnics esportius preguntaran als pares i/o mares si li han fet la comprovació de símptomes i si no té febre.
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S’ha de portar una mascareta per utilitzar-la en el cas que fos necessari.
S’ha de portar un estoig amb elements bàsics per fer els tallers de treballs manuals. D’aquesta manera es garanteix l’ús individual d’aquest material.
Perquè un/a participant pugui marxar tot sol/a a casa, caldrà aportar una autorització paterna/materna.
Es recomana que no es portin aparells electrònics, mòbils, objectes de valor, etc. El PMET no es farà responsable d’una possible pèrdua o deteriorament d’aquests.
Les estades només es duran a terme sempre que es puguin formar grups d’un mínim de 8 participants.
Acceptant aquesta normativa, s’autoritza a realitzar les activitats, fora de les instal·lacions esportives municipals, previstes en les Estades Esportives Estiu 2020 que
organitza el Patronat Municipal d’Esports de Tarragona.

Període d’inscripció
Del 16 al 18 de juny de 2020, inscripció exclusiva per a abonats/des del Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, a través de www.tarragonaesports.cat
A partir del 19 de juny inscripció oberta a tothom.

Sol·licitud de devolució
Per tenir opció a devolució s’haurà d’acreditar que el cursetista o participant ha sofert algun tipus d’accident o malaltia que l’impossibiliti per realitzar l’activitat
durant la temporada i que aquesta s’ha produït amb antelació a l’inici de l’activitat. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant informe mèdic que s’adjuntarà a la
sol·licitud de devolució, en el que es reflecteixi específicament i expressa l’impediment. També es podrà optar a un canvi de període o una compensació en serveis.
En el cas que la impossibilitat per realitzar l’activitat de manera permanent, acreditada amb informe mèdic, es produeixi amb posterioritat a l’inici de l’activitat, el
PMET es reserva el dret de compensar amb d’altres serveis a la persona afectada. En casos excepcionals, es contemplarà la devolució, prèvia presentació de sol·licitud
de devolució. El departament d’activitats estudiarà cada sol·licitud, i en cas que es consideri la devolució, aquesta es realitzarà per la part proporcional corresponent
als mesos que no s’hagi pogut realitzar cap hora de l’activitat.
Si la impossibilitat física acreditada és temporal o provisional, únicament es tindrà dret a obtenir reserva, dintre d’un altre període per a la mateixa activitat i pel
temps no utilitzat. Aquesta acreditació s’haurà de presentar en el termini màxim d’una setmana després d’haver-se produït l’incident i en els mateixos termes que les
permanents.

