
      NORMATIVA DELS CURSOS  2020-2021 

                  

- Els cursos d’equitació (extra-escolars i quotes mensuals) comencen la primera setmana 

d’Octubre de 2020 i acaben el 14 de Juny de 2020 (només és facturarà mig mes). 

- L’escola d’equitació seguirà el calendari escolar en les següents ocasions, que no hi haurà 

classe : 

* 12 d’Octubre de 2020. 

* 1 de Novembre de 2020. 

* 6, 7 i 8 de Desembre de 2020. 

* Nadal del 24 de Desembre  de 2020 al 6 de Gener de 2021, ambdós inclosos. 

* Carnaval. 

* Setmana Santa del 28 de Març al 4 d’Abril de 2021, ambdós inclosos. 

* 1 de Maig de 2021. 

- Matrícula obligatòria de  60€ no recuperable, que es destinarà a material per el curs.  

- Les mensualitats s’abonaran mitjançant rebut bancari entre l’1 i el 10 de cada mes. Els rebuts 

retornats es podran fer efectius o bé es giraran de nou al banc , però ambdós casos amb un 

recàrrec de 4€, de comissions bancàries. 

- Eviteu les faltes d’assistència ja que això repercuteix en el vostre aprenentatge i en el 

seguiment global de la classe. En cas de no poder assistir a classe un dia, demanem als pares 

dels mes petits i adolescents  que ens ho facin saber el més aviat possible.  

- Les faltes d’assistència a classe, en cap cas es descomptaran de l’import fixe de la mensualitat 

i no són recuperables.  

- En cas d’inclemències meteorològiques, les classes es realitzaran igualment. Es faran classes 

teòriques, teòrico-pràctiques, etc.  

- En cas de baixa definitiva cal avisar un mes abans. Avisar d’una baixa durant un mes 

començat significa que aquest mes es considerarà actiu com un mes sencer i caldrà abonar-lo 

com a tal, sense tenir en compte l’assistència a classe. 

- Els alumnes que estiguin pagant quotes de cap de setmana o extra-escolars, tindran un  10%  

de descompte als casals de Nadal i Setmana Santa. 

 

  



 

DADES DE L’ALUMNE  

Nom___________________________________Cognoms______________________________________ 

Data de naixement________________________Edat__________________________________________ 

DNI_______________________________CT___________________________Galop_________________ 

Nivell o Experiència en Equitació_________0____1______2_______3____________________________ 

Dia de extra-escolars o quotes ____________________________________________________________ 

 

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR 

Nom i cognoms del pare/mare o 
tutor______________________________________________________DNI_______________________ 

Direcció______________________________________________________________________________
C.P___________________________ 

Telèfon 1_________________________________ Telèfon 2____________________________________ 

Email________________________________________________________________________________ 

 

AUTORITZACIONS 

Sr/Sra________________________________________________amb DNI_________________________ 

Com a pare/mare/tutor de  ______________________________________________________________ 

Autoritzo al meu fill a realitzar el curs   d’equitació acceptant cada una de les condicions de les que se 
l’ha informat 

SI  NO  AUTORITZO que la IMATGE del meu fill/a corresponent a activitats escolars, lectives, 
complementàries o extraescolars realitzades individualment o en grup, pugui aparèixer publicada a la 
web; xarxes socials com: youtube, facebook, twitter; revista o altres publicacions de l’Escola. 

 

FORMA DE PAGAMENT 

Rebut bancari 

Entitat / número de conta _______________________________________________________________ 

 

Firma del pare/mare/tutor                          Sant Mori, ________ de _______________________ de  2019 

 

 

 


