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*Condicions i normativa interna 

 

PAGAMENTS 

 

1. Es cobrarà matrícula de 30€ per als alumnes nous o que s’hagin donat de baixa prèviament. 

2. Els pagaments de les quotes en efectiu s’hauran d’efectuar entre l’1 i el 10 de cada mes. Els 
alumnes que no paguin dins del termini no podran continuar venint a classe. 

3. Els pagaments de les quotes amb càrrec en compte es faran entre l’1 i el 5 de cada mes. En cas 
de devolució del rebut, el cost anirà a càrrec del deutor. 

4. El primer pagament s´ha de fer efectiu en el moment de la inscripció. Els següents ja es 
passaran per domiciliació bancària. 

5. Quan l’alumne vulgui donar-se de baixa haurà de comunicar-ho a recepció o als següent 
telèfon 667274284, 10 dies abans de finalitzar el mes anterior a la baixa, amb la finalitat de no 
carregar el rebut a l’alumne. En el cas contrari haurà d’abonar la mensualitat corresponent. Si 
més endavant volgués tornar a inscriure’s haurà de tornar a pagar la matrícula. 

6. Durant el juliol es cobraran les quotes, ja que les classes continuaran igual com la resta del 
curs. 

7. A l’agost s’abonarà una quota mínima de manteniment de 10€. Això comporta el manteniment 
de la plaça i la no matriculació de setembre. 

8. Sota cap circumstància es retornarà l’import de la matrícula o quota de manteniment. 

9. Les exhibicions, demostracions o festivals son actes independents de tots els cursos, per això el 
seu finançament no es cobreix amb les quotes de les activitats. En cas de competicions s’haurà 
d’abonar l’import anual d’assegurança i les competicions o exhibicions pertinents.  

10. En cas de climatologia adversa en la que no sigui possible obrir el centre o bé es rebi un 

missatge de la Generalitat advertint del perill climatològic, no es retornaran els diners 

equivalents a aquella classe. 

 

DURADA DEL CURS 

 

1. El curs lectiu va de setembre a juliol, ambdós inclosos.  

2. Si algú no vol participar de les classes durant el juliol haurà d’abonar la quota de manteniment 
de 10€, tant al juliol com a l’agost. 

3. L’escola tancarà els dies que siguin festius a les escoles, és a dir, que el nostre calendari anirà 
amb el calendari escolar de Capellades. 

 

PATOLOGIES I LESIONS 

 

1. En el cas de patir alguna patologia, l’alumne haurà de consultar amb el facultatiu corresponent 
sobre la conveniència de la disciplina a realitzar. En el cas d’embaràs l’alumna haurà de 
consultar amb el facultatiu corresponent sobre la conveniència de la disciplina a realitzar. En 
qualsevol d’aquests casos serà necessària la presentació per escrit de justificant mèdic. 
 

2. L’escola no es fa responsable de les lesions que es puguin patir per patologies de l’alumne 
conegudes o no conegudes per aquest. 

3. L’escola no es fa responsable de cap tipus de lesió patida a les seves instal·lacions. 
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4. Recordem que practicar qualsevol de les disciplines impartides al centre, pot comportar el risc 
de patir lesions. 

 

NORMATIVA SOBRE COMPORTAMENT I VESTIMENTA 

 

1. Caldrà portar la vestimenta adient per cada tipus de classe i una ampolla d’aigua 
preferiblement amb el nom de l’alumne. 

2. No es permet menjar dins les aules de dansa, ni xiclets, etc. 

3. L’escola no es fa responsable de qualsevol objecte perdut o sostret en les seves instal·lacions. 

4. Els objectes oblidats i no reclamats per l’alumne en un termini de 15 dies, seran donats a 
organitzacions benèfiques. 

5. Cap pare, mare, o persona encarregada de recollir l’alumne/a podrà entrar a les aules de dansa 

ni fer fotografies ni vídeos sense el consentiment de la Direcció. 

6. No es podrà realitzar l’activitat de dansa amb roba de carrer (texans, faldilles, vestits, xancles, 

botes...) 

7. S’haurà de portar roba adequada per cada tipus d’estil. Les nenes i nens de ballet i jazz hauran 

de portar maillot negre i sabatilles roses de mitja punta i el cabell recollit en monyo. 

8. No es poden utilitzar els telèfons dins les aules. 

9. Dins la classe s’exigirà un ús apropiat del material i instal·lacions, així com un comportament 

adequat i de respecte vers els companys i la professora. 

 

 

ALTRES 

 

10. En cas que l’alumne matriculat sigui menor d’edat, la signatura d’aquesta matrícula per 
pare/mare o tutor legal comporta l’autorització a realitzar les activitats i classes programades 
al curs. 

11. L’escola de Dansa i Club Esportiu Dance&Fun es reserva el dret, si fos necessari, de canviar de 
professors i d’horaris. 

12. L’escola de Dansa i Club Esportiu Dance&Fun es reserva el dret d’anul·lar aquells grups inferiors 
a un mínim d’alumnes. 

13. L’escola de Dansa i Club Esportiu Dance&Fun es reserva el dret d’admissió. 

14. L’escola de Dansa i Club Esportiu Dance&Fun es reserva el dret d’expulsió d’alumnes si no 
respecten les normatives de convivència o falten el respecte als companys i companyes i/o als 
professors/es. 

15. Per Nadal es realitzarà un festival i per fi de curs un altre. El dia del festival està per definir. Si 

algun nen o nena no participarà al festival s’haurà de comunicar amb temps. 

16. El fet de matricular-se a l’escola Dance&Fun i entregar el full d’inscripció signat, implica 
l’acceptació de totes les normes i condicions. 
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NORMATIVA COVID-19 

 

1. Degut a la “nova normalitat” i en compliment de les mesures de seguretat i higiene, les classes 

tindran un màxim de 10 alumnes fins que les normatives ho dictaminin. 

2. En cas de rebrot de Covid-19 i confinament, no es retornaran les quotes del mes en curs, però 

si que es suspendran per els següents mesos. 

a. Es donarà l’opció de continuar fent classes online abonant la quota mínima de 

manteniment de 10€. 

3. Els vestuaris no es poden utilitzar mentre durin les normatives i mesures d’higiene i seguretat 

de la “nova normalitat”. 

4. Els i les alumnes hauran de venir amb la roba d’entrenament posada de casa i no podran 

accedir al centre amb les sabates de carrer.  

5. L’ús de gel hidroalcohòlic serà obligatori a l’entrada i sortida del centre. 

6. Es respectaran les distàncies de seguretat i higiene. 

7. Els pares i familiars no poden accedir al centre, hauran d’esperar als alumnes fora i la sortida 

serà esglaonada i ordenada. 

 

 

 

Documentació a aportar 

 

- Full d’inscripció omplert 

- Fotocòpia de la targeta sanitària 

- Autorització per recollir al nen o nena de l’escola 

- Full domiciliació bancària omplert 

- Declaració responsable 

 

Mètode de pagament 

 

- Pagament al centre en efectiu 

- Domiciliació bancària 

 


