NORMES DE FUNCIONAMENT PER A LES ACTIVITATS DE
“AL TEU COSTAT”
L’activitat “AL TEU COSTAT” s’emmarca dins dels programes de lleure de la Federació ACELL. Entenem
que les activitats de lleure han de ser gratificants, satisfactòries i lliurement escollides pels
participants.
Per tal de garantir el dret dels participants a gaudir d’un lleure de qualitat ens cal sistematitzar alguns
processos, garantir una mínima documentació i complir una sèrie de terminis. Així doncs, i amb
aquesta finalitat, hem establert unes normes de funcionament que us exposem tot seguit. El
compliment d’aquestes normes serà important per al bon desenvolupament del programa.

1- INSCRIPCIONS
Les places seran assignades per rigorós ordre d'inscripció. Atenent a possibles excepcions davant casos
d’especial necessitat/urgència.
Caldrà disposar de la llicència federativa per poder fer la inscripció, o bé tramitar-la en el moment de
fer la inscripció.
La documentació que cal lliurar és:
- El qüestionari del/la participant tot emplenat (aquest qüestionari el trobareu a qualsevol seu de
l'ACELL, així com a la plana web de la federació: www.federacioacell.org), fotocòpia del DNI en vigor
(del participant i de la persona que signi l’autorització), fotocòpia de la targeta sanitària, una fotografia
mida carnet i fotocòpia del C.D. També caldrà omplir la fitxa d’inscripció així com els documents
relatius a la protecció de dades.
-Autoritzacions (fulls originals). Imprescindible omplir correctament tots els camps i la signatura
original del tutor legal. Aquelles Institucions que tinguin la tutela d'algun participant, caldrà la
signatura del Responsable de la Institució.
-Telèfons d'urgència on s’estigui localitzable durant tota l'activitat.
En cas de no disposar d'aquesta documentació completa, l'ACELL es reserva el dret a disposar de la
plaça.
Els diners de despeses personals dels participants els portaran ells mateixos el dia de l’activitat. En cas
que li tinguem que administrar, caldrà lliurar-los directament al personal de l’ACELL (acompanyat) en
un sobre obert, anotant la quantitat.

Si durant la realització de l’activitat l'ACELL necessita posar-se en contacte amb les famílies o tutors a
través del telèfon d'urgència i no es produís resposta (desprès d'insistir reiteradament), l'ACELL es
reserva el dret a prendre les decisions pertinents, amb les conseqüències econòmiques que pugui
suposar. D'altra banda, es valorarà la inscripcions d' aquell/a participant que estigui subjecte als tutors
o famílies que no varen respondre en aquell moment d'urgència.

2-PREUS
El preu de la quota mensual variarà en funció de les hores contractades. Consultar preus.

3 - PAGAMENT
El pagament es farà mitjançant transferència bancària

4 - BAIXES
La baixa d’un usuari s’haurà de comunicar via mail o bé signant un document previst a tal efecte. La
data que es realitzi aquesta haurà de ser prèvia a l’últim dia de mes per tal que no generi un rebut en
la propera facturació. Tot i així, en cas que ja s’hagués facturat però la baixa s’hagués presentat dins
del període indicat, es realitzaria l’abonament corresponent, prèvia presentació del rebut pagat.

5 - ASSISTÈNCIA MÈDICA I MEDICACIÓ
Per tal de participar a les activitats de la Federació ACELL caldrà disposar de la Llicència federativa, atès
que aquesta va lligada a la pòlissa d’assegurança d’assistència mèdica i responsabilitat civil que
contracta l’ACELL. En cap cas aquesta pòlissa cobreix d'altres aspectes que no siguin assistència
sanitària i responsabilitat civil (p. ex., no cobreix indemnitzacions per baixa laboral o similars).
Cas d'assistència mèdica per qualsevol motiu, l'ACELL lliurarà l'original de l'informe mèdic a la família o
tutors.
Les despeses sanitàries que puguin originar-se a causa d’un accident durant l’activitat i siguin
prescrites per un metge seran cobertes per l'ACELL. No així la medicació pautada prèviament .
La Federació es compromet a que els seus professionals facin us dels EPI’s corresponents així com de
seguir els protocols establerts per sanitat per tal de garantir les màximes condicions sanitàries.
Cas que la persona que ha de participar de l’activitat hagi patit símptomes de qualsevol
contagi/malaltia o hagi estat a prop d’un nucli contaminat en un període inferior a 14 dies, tinc
obligació d’informar a la Federació per tal de valorar la continuïtat de l’activitat.

6 – TRANSPORT I DESPLAÇAMENTS
Sempre el punt de trobada i recollida serà el portal de carrer del domicili on es reculli al participant.
L’ACELL no es farà càrrec de les despeses que puguin generar els desplaçaments al participant. Aquest
ha de portar sempre la seva targeta de transport o bé diners.

7- PAUTES BÀSIQUES
Les activitats de lleure són de lliure elecció. Cal doncs, unes mínimes pautes de comportament que
suposin respecte a l’acompanyant, companys, instal·lacions, etc. Cas de conflicte continuat en aquests
punts, l'ACELL es reserva el dret a donar per finalitzada l'activitat del participant si es considera que
distorsiona el bon funcionament de les mateixa. En cas que el comportament sigui totalment
inapropiat i no es pugui gestionar, caldrà que els pares o tutors del participant el passin a recollir en el
termini de temps que s’hagi fixat. D’aquests casos no se’n derivaran abonaments econòmics.
Els mateixos criteris del paràgraf anterior s’aplicaran a aquells casos en què l’estat de salut del
participant no li permeti gaudir amb normalitat de l’activitat.
Els participants han de disposar de l’equipament personal que els permeti gaudir amb normalitat de
l’activitat.
Cas de no ser així, el participant haurà de fer front a la despesa econòmica que es derivi de completar
l’equipament.

La participació de l’activitat “AL TEU COSTAT” que organitza l'ACELL suposa l'acceptació d'aquestes
normes.
En cas d'incompliment, l'ACELL valorarà futures inscripcions.
Així mateix, des de l'ACELL us agraïm la vostra col·laboració i el compliment d'aquestes condicions,
doncs sol d'aquesta manera podem organitzar les activitats de lleure que els nostres participants
mereixen.

