CLUB NATACIÓ CALDES – NORMATIVA DE SECCIONS (Febrer 2016)
1.NORMES ADMINISTRATIVES
1.1.Tots les persones que pertanyin a qualsevol de les seccions del Club, han de ser
sòcies del CN Caldes i abonar la quota corresponent a cada secció.
Aquestes persones es consideraran socis/es de seccions.
1.2.Per utilitzar les instal·lacions i participar dels entrenaments i competicions de cada
secció, cal estar al corrent de la quota de soci/sòcia.
1.3.La quota de seccions es pagarà mensualment, durant tot l’any i sempre que
l’esportista continuï pertanyent a la secció, és a dir, s’hauran de pagar 12 mensualitats.
1.4.Les seccions de natació, waterpolo, bàsquet i futbol sala, pagaran 1 cop l’any una
quota federativa.
La resta de seccions es pagaran la seva llicència que podrà ser retornada en part segons
la normativa concreta de cada secció.
1.5. No s’aplicaran el descompte familiar a les quotes de seccions. Sí que sumaran com
a nombre familiar. El/la soci/a de seccions comptarà com a soci però no tindrà el
descompte del 25% pertinent.
1.6.El pagament de la quota del soci/a de seccions s’ha de fer per domiciliació bancària
mitjançant rebut a la persona titular del compte corrent.
1.7.S’han de notificar els canvis que es puguin produir tant en les dades personals com
en les de domiciliació bancària que hagin comunicat en el moment de la inscripció, abans
del dia 20 del mes corrent, per tal que tinguin vigència en el rebut del mes següent.
1.8.Els/les socis/es de seccions que vulguin donar-se de baixa ho han de notificar al
responsable corresponent i per escrit a la Secretaria del Club abans del dia 25 del mes
corrent.
1.9.Si la baixa és abans de finalitzar la temporada competitiva, s’haurà de pagar la fitxa
federativa que el Club hagi abonat a la Federació corresponent. No es donarà la baixa
Federativa si l’esportista té pendents quotes amb el Club.
1.10.No pagar la quota de seccions durant tres mensualitats comporta la baixa com a tal.
També comporta la no participació dels entrenaments i competicions propis de la secció.
Els rebuts pendents de pagament queden com a tals a la base de dades del Club.
1.11.En cas que hi hagi una devolució del rebut per algun motiu aliè al Club, les
despeses administratives aniran a càrrec del soci/a de seccions. Els rebuts retornats
s’han de pagar a la recepció de les instal·lacions.
1.12.Les quotes es poden actualitzar anualment al mes de setembre (inici de
temporada).
1.13.L’esportista que s’inscriu a una secció o el pare/mare o tutor en cas de menors
d’edat, declara i signa, sota la seva responsabilitat, que les seves condicions de salut
són adients per a la pràctica esportiva i per a l’activitat física.
1.14.Segons normativa de cada Federació i per signar la llicència federativa s’haurà de
passar la corresponent revisió mèdica.
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1.15.Al fer la fitxa federativa, cada esportista té dret a una assegurança mèdica
obligatòria,que regula cada Federació en concret. El Club informarà de quin és el
protocol d’actuació en cas d’accident esportiu.
En el cas que l’esportista vagi a un centre mèdic sense informar al Club i sense el
comunicat d’accident obligatori per rebre l’assistència, el Club no es farà responsable de
les despeses que es generin.

1.16. De conformitat amb les disposicions de la Llei espanyola 15/1999 de Protecció de
Dades Personals, l'informem que les dades personals de cada soci seran incorporades a
un fitxer automatitzat titularitat del Club Natació Caldes. La finalitat és la gestió d'arxius i
el processament de tots els serveis prestats. En qualsevol cas, es pot exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a l'adreça Zona Esportiva els
Cremades s/n 08140 de Caldes de Montbui (Barcelona) o a l'adreça de correu electrònic
cncaldes@cncaldes.cat
1.17. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i
regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, el Club Natació Caldes, demana el consentiment
per poder publicar/emetre fotografies/imatges on aparegui vostè i on estigui clarament
identificable.
En el cas de que NO s’autoritzi aquest dret, cal fer oposició per escrit a l'adreça Zona
Esportiva els Cremades s/n 08140 de Caldes de Montbui (Barcelona) o a l'adreça de
correu electrònic cncaldes@cncaldes.cat
1.18. Els equipatges de joc i d’entrenament de cada secció, seran els marcats pel Club.
El Club és l’únic responsable de la marca CN Caldes.
1.19.La condició de soci/a de seccions del CN Caldes implica acceptar la normativa
interna de cada secció, així com el reglament de les instal·lacions del Complex esportiu i
sotmetre-s’hi.
Cada secció tindrà unes normes de caràcter específic que impliquen algun tipus de
diferenciació de cada disciplina esportiva.
1.20.El desconeixement d’aquest reglament no l’eximeix de complir-lo ni d’aplicar-li
responsabilitats quan correspongui.

1.21.Qualsevol manca de normativa o ambigüitat que pugui presentar la normativa de
seccions o el reglament de les instal·lacions, la poden solucionar els coordinadors de
cada secció, la Junta directiva del Club o la direcció de les instal·lacions.

2.NORMES DE CONDUCTA GENERALS
Els esportistes, entrenadors, delegats, coordinadors, pares i mares, etc.. del nostre Club
han de donar una bona imatge del CN Caldes. Es tindrà el màxim respecte envers els
rivals, àrbitres i demés persones implicades en la formació dels nostres esportistes.
2.1. S'ha de respectar amb la màxima puntualitat l'horari establert en totes les activitats
convocades per les seccions (entrenaments,competicions,desplaçaments...) No es
retardarà l'hora prevista de sortida de les convocatòries en els partits o competicions,
amb desplaçament, per esperar a un esportista.
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L’absència a tota activitat convocada per les seccions sense causa justificada es
considerarà falta greu.
2.2. En tot moment es mantindrà un comportament correcte. En cap cas han de
manifestar-se actituds que impliquin manca de respecte, civisme, gamberrisme, etc...,
cap a persones o instal·lacions, tant pròpies com d'altres clubs.
2.3. No s’acceptarà cap acte d'agressió, amenaces, provocacions greus de paraula,
conducta delictiva, furts o robatori, discriminació per raons de sexe, naixement, raça o
qualsevol altre tipus de circumstància personal o social.
2.4.S’ha de portar la indumentària oficial de la secció totalment correcta, neta i en bon
estat.
2.5. No s'ha d'entrar al terreny de joc, ni als vestuaris, fora dels horaris establerts per a
cada equip.
2.6.La responsabilitat dels entrenadors i monitors sobre els esportistes, comença en el
moment d’inici de l’entrenament i finalitza en el moment que acaba. Els horaris són els
marcats a principi de temporada per a cada secció i poden ser modificats a criteri dels
responsables prèvia informació als esportistes.
2.7. A l’interior de les instal·lacions esportives i vestuaris, està prohibit cridar i comportarse de forma sorollosa, o manifestar qualsevol altre actitud que pugui resultar molesta per
a la resta d'usuaris.
2.8. Tots els desperfectes causats, deguts a una mala utilització o deixadesa, tant a les
nostres instal·lacions com a d’altres, aniran a càrrec del causant.
2.9. Avisar al responsable si hi ha algun material en mal estat.
2.10.Cada equip serà responsable del material empleat durant l'entrenament. Al finalitzar
qualsevol entrenament i/o competició, cada equip haurà de recollir tot el material utilitzat i
endreçar-lo de forma ordenada al seu lloc.
2.11.Queda terminantment prohibit, que els pares/mares entrin als vestuaris abans,
durant i al finalitzar els entrenaments i els partits. Només es permetrà l’entrada de
pares/mares als vestidors, en casos que els esportistes siguin menors de 8 anys i en el
cas de que no hi hagi l’entrenador o delegat com a responsable.
2.12. Els mòbils romandran apagats dins dels vestuaris. Es cap cas es podrà fer ús del
mòbil en el transcurs dels partits i/o competicions.
2.13. No està permès fer fotos dins dels vestuaris. Sempre es respectarà el dret a la
intimidat, i en especial dins dels vestuaris.
2.14.No es permetran actes de desobediència, males maneres, deixadesa, desídia,
manca d’atenció o qualsevol altre tipus de manifestació inapropiada envers qualsevol
persona vinculada amb el Club,en qualsevol de les activitats organitzades pel mateix
(entrenaments, competicions ...)
2.15. Qualsevol manifestació de bullying, d’assetjament i/o abús sexual que es detecti
entre els diferents components del Club (entrenadors, delegats, esportistes, pares,
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mares,...) s’estudiarà de manera interna i s’aplicarà el protocol pertinent que té el Club
per aquests casos.
2.16. Cap esportista, mentre estigui sota la disciplina del nostre Club, amb llicència
vigent, podrà entrenar o jugar amb altre equip o entitat, sense la prèvia notificació al
coordinador, el qual informarà a la Junta Directiva en reunió ordinària, sent aquesta la
que decideixi l'autorització si procedeix.
2.17. Els esportistes que tinguin alguna competició oficial de gran importància per al Club
i que aquest hagi fet una despesa important (inscripcions, viatges, hotels...) han de ser
conscients de NO realitzar qualsevol altre activitat esportiva que pugui comportar
lesions,sobrecàrregues, etc.... Per evitar-les, en benefici del propi esportista i de la
secció, és necessari comunicar esmentades activitats al monitor o coordinador.
La Junta Directiva pot reclamar l’import total o parcial de la despesa al propi esportista
pel l’ incompliment d’aquesta norma.

3.NORMES DE CONDUCTA ESPECÍFIQUES
3.1.ESPORTISTES
3.1.1. No es permetrà protestar, ni realitzar qualsevol gest o manifestació despectiva cap
a l'entrenador, a companys, al contrari, ni a àrbitres o jutges.
3.1.2. En tot moment l’esportista manifestarà una actitud de col·laboració, recolzament i
ajuda cap als companys.
3.1.3. Amb relació al contrari no s'ha de provocar ni respondre a accions violentes o
conductes antiesportives.
3.1.4. Amb relació als responsables de l'equip, els esportistes mantindran una actitud de
respecte i disciplina cap a les activitats i consignes proposades pel monitor, entrenador,
preparador físic, delegat o coordinador.

3.2.MONITORS,ENTRENADORS,PREPARADORS FÍSICS I DELEGATS
3.2.1. Els entrenadors, preparadors físics i delegats, han de ser conscients que la seva
actitud és un exemple de cara als seus esportistes.
3.2.2. Han de mantenir l'ordre i la disciplina de l'equip.
3.2.3. Les correccions i manifestacions cap als esportistes, àrbitres o jutges, seran
sempre realitzades amb el màxim respecte i mantenint les formes pròpies del "fair-play".
3.2.4. Sigui quin sigui el resultat al finalitzar l'encontre, esportistes, entrenadors,
preparador físic, delegat i monitor han de manifestar una actitud positiva, obviant les
correccions i anàlisi pera les sessions d'entrenament corresponents.
3.2.5. El coordinador podrà, en qualsevol moment, determinar el canvi d'un jugador d'un
equip a un altre, sempre que sigui en benefici de l’esportista i/o dels objectius esportius
de la secció.
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3.2.6. L’entrenador i coordinador podran decidir si un esportista ha de participar o no en
una competició encara que hagi aconseguit els mèrits necessaris per a participar-hi,
sempre que hi hagi una raó lògica i esportiva, que raoni la no participació.

3.3. D’ÀMBIT SOCIAL I DESPLAÇAMENTS
3.3.1. És important que els pares manifestin una actitud positiva durant l'activitat
esportiva, limitant-se a recolzar i a animar a l'equip. La manifestació de protestes, insults
o desànim, provoquen situacions que van en detriment dels objectius formatius,
educatius i esportius que persegueix el nostre Club.
3.3.2. Quan els esportistes federats, menors d'edat, tinguin que desplaçar-se fora de les
instal·lacions per prendre part en partits o actes relacionats amb les seccions, seran els
pares o tutors legals els responsables dels desplaçaments.
En el cas que el Club contracti qualsevol altre mitja de transport, els pares/mares o tutors
legals hauran de signar una autorització de consentiment. Qui no la porti, no podrà
participar del desplaçament.
3.3.3. Els esportistes que estiguin de concentració,estades esportives,campus,etc... han
de respectar la normativa de l’Allotjament,hotel, casa de colònies...
3.3.4. El comportament dels esportistes ha de ser respectuós i cenyir-se a la normativa
del Club i a la de l’Allotjament en qüestió.
3.3.5. Els responsables dels esportistes que estiguin de concentració, marcaran la
normativa puntual a seguir pel que fa a horaris de descans, de menjars,
entrenaments,visites de familiars,....
3.3.6. Qualsevol perjudici que es faci a les instal·lacions dels Allotjaments,aniran a càrrec
del causant, a part de rebre la sanció de comportament pertinent.

4.APLICACIÓ DE LA NORMATIVA
Aquestes normes són d'obligat compliment per a totes les persones vinculades a les
seccions del Club Natació Caldes (entrenadors, monitors, delegats, jugadores, pares o
tutors, etc...).
L’ incompliment de les normes establertes en aquest reglament es considerarà una falta,
que es graduarà com a lleu, greu o molt greu, segons les disposicions d’aquest capítol.
Qualsevol incident que sigui contrari a les més elementals normes de convivència social i
disciplina d’equip, serà sancionat amb el rigor que calgui.

4.1.FALTES I SANCIONS

Es consideraran faltes lleus:
 No adoptar les normes d’higiene i seguretat degudes.
 L’absència als entrenaments sense causa justificada.
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La manca de puntualitat a les convocatòries de les competicions i als
entrenaments.
No portar el material necessari als entrenaments.
No tenir l’equipatge amb perfecte estat de conservació i netedat.
No tenir cura del material,malmetre’l i/o extraviar-lo.
Molestar a la resta de persones usuàries de les pròpies instal·lacions o
d’altres.

Es consideraran faltes greus:
 La manca de respecte als companys.
 La desobediència als entrenadors, delegats i àrbitres.
 La manca de respecte envers l’equip rival.
 No assistir a una convocatòria sense prèvia comunicació.
 Marxar durant una competició o partit sense tenir permís per a fer-ho.
 La conducta inadequada, tant en el que es refereix a la pràctica esportiva i en
els desplaçaments, com a la convivència social en l’Entitat de la que formem
part.
 No participar en les competicions o partits en que s’estigui convocat.
Es considera faltes molt greus:
 Falta de respecte a l’entrenador, no escoltar-lo quan parla o mostrar gestos de
mala conducta ell.
 Apropiar-se de material o roba d’altres persones.
 Malmetre de forma voluntària les instal·lacions del Club o d’altres Entitats on
es competeixi o on s’entreni.
 Inferir agressions físiques, greuges, ultratges o provocacions greus de paraula
a qualsevol persona responsable, treballadora o usuària del propi Club o en
altres Clubs.
El club estudiarà cada cas que es produeixi, i les sancions que s’aplicaran,
segons la gravetat de les faltes, poden consistir en:
 Amonestació verbal.
 Amonestació per escrit.
 Sancionar amb la no assistència als entrenaments i/o competicions per un
temps temporal o definitiu.
 Abonar els desperfectes ocasionats en instal·lacions, mitjans de transports,
hotels, etc.

Si la falta fos considerada com a molt greu, els coordinadors de cada secció traslladaran
la informació a la Junta Directiva del Club per tal que s’apliquin les sancions de tipus
esportiu i/o social que calguin.
Els buits existents seran resolts per la Junta Directiva, la qual tindrà llibertat per a la
interpretació del present reglament, dins del marc legal corresponent.

