REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR CEV
Títol preliminar. DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL
El present reglament regula els drets i obligacions dels socis del Club Esportiu Valldoreix en les
relacions de convivència dins el marc social, regulant la seva l’actuació i el comportament en relació
a l’ús i gaudiment de les dependències i instal·lacions, per tal de facilitar la convivència entre els
mateixos, evitant molèsties i abusos. Les relacions esmentades afectaran també les que tinguin
causa amb possible gent convidada, amb algun membre de la Junta directiva, empleats del club i
amb qui col·labori en les seves diverses activitats.
És potestat del club la correcció de les infraccions de la disciplina esportiva o social que es
produeixin en ocasió o com a conseqüència de les seves activitats. L’exercici d’aquesta potestat, el
procediment disciplinari, la classificació, tipificació de les infraccions i les sancions aplicables són
l’objecte d’aquest reglament.
Cada soci tindrà present, en tot moment, que l’ús de la seva llibertat dintre del marc social ve limitat
on comença l’ús del dret a la llibertat que assisteix la resta, per les normes estatutàries, pels
preceptes d’aquest Reglament de Règim Intern, pels acords que adopti l’Assemblea General i pels
adoptables per la Junta Directiva en l’exercici de les seves funcions.
Les diferències i qüestions de caràcter personal que puguin aparèixer entre els Socis seran
sotmeses a la decisió d’una Comissió d’Arbitratge, formada pel President del Club, que a la vegada
ho serà de la Comissió, per dos membres de la Junta Directiva i per dos Socis designats un per
cadascun dels interessats. Si aquests no estiguessin d’acord amb el que decideixi la Comissió
d’Arbitratge, seran exclosos del Club.

Títol I.DRETS I OBLIGACIONS DELS SOCIS.
Article 1
L’ incompliment de les normes contingudes en el present Reglament de Règim Intern donarà lloc a la
consideració d’infracció i a la conseqüent amonestació o sanció, d’acord amb la gravetat o la
reincidència de les faltes, les quals tindran la consideració de lleus, greus i molt greus.
Article 2
En relació a l’ utilització de les instal·lacions i serveis amb caràcter general, tot soci haurà de
comportar-se en el recinte del Club d’acord amb les adients normes d’educació i civisme.
a) Els pares són responsables dels fills menors d’edat. La possible sanció de privació
d’entrada al Club per mancaments comesos recaurà damunt els menors, encara que les
responsabilitats econòmiques pels desperfectes ocasionats o altres abusos hauran d’ésser
assumides pels pares. Cap menor de 8 anys podrà romandre en el Club sense la tutela
d’un adult. El mancament a aquestes normes es considerarà falta greu, que recaurà en el
cap de casa.
b) Queda prohibida la utilització de patins, bicicletes, tricicles, el jugar a Fútbol, etc., fora dels
llocs destinats a tal fi. Únicament podran utilitzar-se les pistes de tennis, pàdel i camp de
futbol amb els apropiats indumentària i calçat.
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c)

No es podran treure menjars o begudes fora de les zones del bar, restaurant, saló o
terrasses fixades a propòsit, i per cap motiu deurà abandonar-se a terra un objecte
qualsevol ni llençar brossa fora dels recipients disposats a tal fi.

d) Els vestidors únicament seran destinats a la finalitat per a que foren creats, quedant
interdit tot gènere de jocs, càntics, enrenous i tot acte o actitud atemptatòria a la
sensibilitat i benestar dels altres.
En els vestidors no serà permesa l’entrada de cap persona d’un altre sexe a partir dels 5
anys fets.
Article 3
El patrimoni social és un dret comú al qual tenen participació tots els socis en virtut de la seva
condició, i han de vetllar en tot moment per a la seva conservació i millora, tot evitant qualsevol acte
que pugui perjudicar-lo.
Article 4
Qualsevol tipus de dany que es causi a les instal·lacions, béns o serveis en virtut de conducta o
conductes negligents motivarà la tipificació de la falta i la imposició de la corresponent sanció, sense
perjudici d’exigir les responsabilitats civils destinades a restituir al club del perjudici econòmic causat
pel dany, la responsabilitat arribarà a mares i a pares pel que fa als actes o conductes anòmales
imputables a les seves filles o fills menors de edat.
Article 5
Es consideraran convidades totes aquelles persones, sense distinció de parentiu, d’edat ni de sexe i
que presentades i acompanyades per una soci, desitgin fer ús de les instal·lacions de l’entitat,
complint en tot moment les normes d’utilització de les mateixes. Tanmateix, per dur a terme l’
invitació es condició obligatòria adreçar-se a la recepció del club, identificar-se com soci i que el
convidat aboni la quantitat corresponent establerta a la normativa del club.
Del comportament de les persones convidades i visitants, i del compliment de tot el que preveu
aquest reglament, n’és responsable, moral i materialment davant l’entitat, la o el soci que les presenti
i acompanyi.
Article 6
Quan un soci acumuli més de tres rebuts pendents de pagament per qualsevol tipus de quota i
després d’haver-li reclamat el deute, serà privat de fer ús de les instal·lacions del club.
Article 7
Quan un soci degui un rebut per qualsevol activitat esportiva, a l’iniciar-se el següent trimestre de
l’activitat, no podrà continuar practicant aquesta mentre no liquidi el deute pendent.
Article 8
Quan un soci tingui un rebut pendent de pagament per qualsevol concepte, no podrà inscriure’s a
cap activitat extra del club.
Article 9
Un cop començada l’activitat esportiva, no es retornarà l’import ja pagat sinó és per una causa de
força major (lesió, malaltia...) i sempre acompanyat d’un justificant. La no assistència no serà motiu
de devolució de l’import ja pagat.
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Article 10
Tot soci que causi baixa del club amb rebuts pendents de pagament, no podrà fer ús de les
instal·lacions com a convidat, mentre no liquidi el deute pendent.
Article 11
És obligació del soci posar en coneixement de l’administració de l’entitat tant els canvis de domicili
com els que afectin a la domiciliació dels pagaments
Article 12
No es pot treure menjar ni begudes fora del recinte del bar- restaurant o terrasses ni, en cap cas, es
pot llençar a terra cap objecte ni llençar-ne les deixalles.
Article 13
Qui sigui cap de família és responsable dels fills i de les filles menors d’edat. Els desperfectes i
altres abusos que ocasionin i que comportin una possible sanció que el privi d’entrar a les
instal·lacions de l’entitat, han de ser abonades sempre per la o el cap de família.
Article 14
Cap soci menor de 8 anys pot romandre a les instal·lacions de l’entitat sense la tutela d’una persona
adulta. L’incompliment d’aquesta norma es considerarà com una falta lleu i la sanció corresponent
recaurà sobre el o la cap de família.
Article 15
Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’animals en tot el recinte de l’entitat que no vagi lligat
sempre i quan el seu responsable es fagi càrrec de retirar tot alló que deixi el gos dins de les
instal·lacions del Club.
Article 16
L’entitat no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions, per aquest motiu,
es prega a tots els socis, persones convidades i visitants que tinguin cura en tot moment de les seves
pertinences. Els objectes trobats romandran a la recepció del club.
Article 17
És obligatori utilitzar equipament i calçat adequats per a cadascuna de les activitats i serveis
esportius.
Article 18
A la vegada, tots els socis, persones convidades i visitants hauran de tenir un comportament cívic i
respectuós tant amb empleades i empleats de l’entitat com amb la resta de la col·lectivitat, i caldrà
que adeqüin la seva conducta en tot moment als cànons de la bona educació i costums. La mateixa
conducta i comportament haurà de ser observada respecte a les instal·lacions i béns materials de
l’entitat i es procurarà el seu bon ús i conservació.
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TÍTOL II.CLASSES DE SOCIS, INVITACIONS.
Article 1
Classes de socis
1) Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones físiques majors de 18 anys
que han sol·licitat l'admissió a la junta directiva i han estat acceptades per aquesta.
2) El Club Esportiu Valldoreix es composarà de les següents classes de socis: d’honor, de mèrit, de
número, juvenils, infantils i provisionals.

 Seran socis d’honor aquells associats que, a judici de la Junta Directiva, i aprovada








la proposta per l’Assemblea General, mereixin tal distinció per la seva tasca en pro
del Club, o de l’esport en general. Podran estar exempts del pagament de quotes i
tindran els mateixos drets i obligacions que els socis de número.
Seran socis de mèrit aquells associats que, havent-ho demanat a la Junta Directiva,
mereixin aquesta classificació. Hauran de tenir una antiguitat al Club superior als 25
anys i no utilitzar activament cap instal·lació esportiva del Club. Podran gaudir d’una
reducció de quota determinada per la Junta Directiva, que resoldrà les peticions
segons el seu criteri i només les admetrà quan el nombre de socis actius sigui el
màxim determinat en cada moment per l’Assemblea General.
Seran socis de número tots els associats majors de 18 anys.
Seran socis juvenils tots els associats que tinguin els 15 anys complerts i no hagin
complert els 18.
Seran socis infantils tots els associats que no hagin complert els 15 anys.
“ Seran socis provisionals, en qualsevol de les tres modalitats anteriors, aquells socis
que tenint tots els drets i obligacions dels altres socis, llevat dels que s’indicaran, no
tenen l’obligació d’adquirir un títol social fins passat un any des del seu ingrés,
moment en que hauran de fer-ho o demanar per escrit la baixa a la Junta Directiva.
En aquest cas, en el futur no podran tornar a donar-se d’ alta en el Club com a socis
provisionals. Aquests socis no tindran veu ni vot en les Assemblees del Club, i la
seva quota vindrà gravada en un percentatge que fixarà la Junta Directiva en cada
moment per a subvenir les Inversiones que es produeixin mentre són socis
provisionals.

Article 2
Invitacions
Cada soci del Club disposa anualment de 3 invitacions gratuïtes de tennis/pàdel i 3 de piscina,
un cop esgotades les invitacions, tindran un cost de 8€ per convidat. Aquestes invita cions
gratuïtes es poden utilitzar de dilluns a divendres, durant tot el dia, i caps de setmana per la tarda.
Dissabtes i Diumenges matí no es podrà fer us de les invitacions gratuïtes, s’haurà d’abonar
10€ per convidat.
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TÍTOL III. NORMATIVA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.
Article 1
NORMES DE SOL.LICITUD DE PISTES TENNIS I PADEL
- Quan un soci vulgui jugar haurà de dirigir-se al Control de Pistes. És obligatori
passar per recepció a identificar-se abans d’ocupar la pista. Es prendrà nota i es senyalarà
l’ hora en que podrà jugar i a la pista que els hi correspongui, a partir del següent quart
horari. NO ES PODRÀ RESERVAR PISTA MES ENLLÀ DEL SEGÜENT QUART
HORARI.
-

Tant qui vulgui sol·licitar la pista com els seus companys HAURAN D’ESTAR
OBLIGATORIAMENT PRESENTS AL CONTROL DE PISTES PER A PODER
FORMALITZAR-LA.

-

La inscripció de peticions de pista es farà per ordre de presentació. Es destinarà sempre
aquella pista que quedi lliure més aviat.

-

El temps d’ocupació de les pistes serà;
TENNIS- Dos jugadors: 1 hora.
PÀDEL - Dos/tres jugadors: 30 min.

Quatre jugadors: 1h i quart.
Quatre jugadors: 1h.

-

No s’acceptarà cap inscripció que compti amb jugadors que ja estiguin jugant en una altre
pista.

-

Aquells socis que haguessin jugat el temps que reglamentàriament els hi correspongués,
no podràn repetir la inscripció fins que hagués transcorregut una hora des de que acabés
el seu primer torn de joc, excepte en el cas que hi hagi pistes lliures.
Abans d’ aquests socis, sempre tindran preferència els socis que encara no hagin jugat.

-

La Junta Directiva es reserva el dret d’ autoritzar invitacions gratuïtes.
Les invitacions gratuïtes de les que gaudeix cada soci, es poden utilitzar de dilluns a
divendres, durant tot el dia, i caps de setmana per la tarda.

-

S’han de retornar les pilotes de lloguer, sinó seran cobrades com de venta.

-

Es preceptiu usar equips reglamentaris. En particular, roba i calçat adequat a la superfície
de les pistes utilitzades.

-

En el cas d’inclemències meteorològiques o de força major, el club es reserva el dret
d’anul·lar les reserves.

-

Les incidències que es produeixin a l’hora d’aplicar les normes abans esmentades, seran
resoltes per la Comissió Esportiva de la Junta Directiva.

SERVEIS ADDICIONALS EN RELACIÓ TENNIS I PÀDEL.
A la recepció de Club disposem de lloguer i venta de pilotes de Tennis/Pàdel i tovalloles. El cost del
servei addicional sol·licitat es dividirà entre els jugadors que hagin fet la reserva de la pista, i es
podrà pagar en el moment a la Recepció del Club en Cash o s’efectuarà el pagament pel banc
juntament amb el rebut mensual.
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Article 2
PISCINA
La piscina del club es descoberta, la seva utilització es limita als mesos d’ estiu, al costat de la
piscina esta situat el camp de Tennis/Volley Platja.
D’ altre banda, el club té un acord de col·laboració amb la Piscina Municipal de Valldoreix, per a fer
ús de la seva piscina coberta els 365 dies a l’ any, servei que no té cap cost afegit per els socis del
Club.
Normativa que regula l’ús de la piscina descoberta :
-No està permès fumar, beure ni menjar a la zona de platja i a la gespa.
-És obligatori l’ús de banyador.
-No està permesa l’entrada als menors de 10 anys que no vagin acompanyats d’un adult.
-En el cas de sol·licitar material, s’ha de demanar al monitor.
-És obligatori dutxar-se abans de banyar-se.
-Està prohibit córrer al voltant de la piscina
-L’ aforament màxim de la piscina és de 116 persones.
-Està prohibit fer tombarelles.
Article 3
GIMNÀS
a) Els menors de 14 anys han d’ anar acompanyats per una persona adulta.
b) Es obligatori entrar amb calçat adient i net.
c) Es recomanable utilitzar la tovallola e hidratar-se.
d) Es obligatori desa el material un cop utilitzat.
Article 4
TORNEJOS I CAMPIONATS
Sovint es celebren campionats i tornejos al Club, poden ser exclusius del Club, i per tant, solament
exclusius per a Socis o Open’s, oberts tant a socis com a no socis, s’ informarà via email dels
diferents esdeveniments que es vaguin realitzant.
Totes les activitats que es celebren al Club s’ anuncien a la pàgina web del club
www.tennisvalldoreix.com.

TÍTOL IX: ALTRES ACTIVITATS
Article 1
Activitats per adults
Per els adults oferim classes de tennis, pàdel i Activitats Dirigides. El responsable de l’ àrea
«activitats dirigides», serà l’ encarregat de resoldre qualsevol dubte.
Activitats per nens
Disposem d’ activitats extraescolars a partir de 4 anys de Tennis, Pàdel i Fútbol.
A l’ estiu i al Nadal realitzem els tradicionals casals, gaudim d’ una amplia oferta esportiva com es el
Campus Esportiu de Lleure, Campus d’ aventura, Intensiu de Tennis, Pàdel i Fútbol, amb més
novetats que mai.
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TÍTOL X: ALTRES SERVEIS
Article 1
1.1- MINICLUB
Per als mes petits de la casa, disposem d’un servei de “guarderia”.
Horari: Dissabtes de 10 a 13h.
Diumenges de 11 a 14h.
1.2- BOTIGA CLUB
El Club disposa de botiga pròpia d'esports on es venen les principals marques esportives i que
suposa tenir un servei més per els nostres socis.
Horari: De dilluns a divendres
Dissabtes de 10 a 13h.
Diumenges de 11 a 14h.
1.3- BOTIGA ENCORDATGE I VENDA DE RAQUETES DE TENNIS
El Club disposa de servei d'encordatge de raquetes de tennis de dilluns a dissabte, aquest servei
està sota la supervisió d'en Xavi Segura, encordador oficial de l'equip espanyol de Copa Davis i que
dona servei als millors tenistes de Espanya.
1.4- SERVEI DE TAQUILLES
Existeixen dos opcions, de lloguer mensual o de compra, amb la següent relació de preus que pot
ser actualitzada en els propers anys per la Junta Directiva del Club:
COMPRA
Taquilles homes ___________________________________ 90,00 €
Taquilles dones ____________________________________ 70,00 €
Manteniment de taquilles de compra __________________ 0,72 €/mes
Cada vegada que es canviï el titular, el nou beneficiari haurà d’abonar l’import dels drets d’us.

LLOGUER
S’estableix la modalitat de lloguer d’armari amb els imports següents que podran ser actualitzats en
els propers anys per la Junta Directiva del Club:
Lloguer mensual ____________________________________ 7,00€
Lloguer trimestral ___________________________________ 13,00€
Lloguer semestral ___________________________________ 24,00€
Lloguer anual _______________________________________ 40,00€
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Article 2
Ús de les instal·lacions socials
2.1-Sala social
El Club disposa de dos sales socials per a jocs de taula així com una pantalla gegant per veure
determinats events i una zona de relax on poder parlar o descansar tranquil·lament. Està prohibida l’
entrada als menors de 14 anys.
La sala social està destinada exclusivament als socis. L’ horari es de 08:00h a 23:00 de Dilluns a
Diumenge.
De setembre a juny s'organitzen per parelles el Campionat Social de Domino i Canasta. L’entrega de
trofeus es realitza en el mes de juliol en una dinar per a tots els participants.
2.2-Sala business
El Club disposa d'una Sala Business Center, equipada amb tots els serveis per a realitzar una reunió
de treball: sofàs, taules de reunió, ordinadors, impressora, projector i pantalla, cafetera Express,
servei de bar...
La Sala Business pot ser reservada per les empreses Partners del Club i pels seus socis La reserva
es pot fer de dos maneres:
a) Presencial: s’ ha d’ anar obligatòriament a la recepció del club i fer la sol·licitud. Un cop
aprovada pel President es podrà fer ús de la mateixa en la data i hora establerta.
b) Trucant per telèfon a la Secretaria del Club. Un cop aprovada la sol·licitud de reserva per part
del President és podrà fer ús de la mateixa en la data i hora establerta.

Article 3
BAR I RESTAURANT
Les instal·lacions de Bar i Restaurant del Club són un servei destinat als Socis i als seus
Convidats.
El Saló Restaurant queda destinat al servei privatiu pel que fou creat. No obstant això, en hores
determinades, podrà la Junta Directiva destinar-lo a altres finalitats.
Tot Soci podrà sol·licitar per escrit a la Junta Directiva, que podrà concedir la seva aprovació, la
celebració de banquets privats, comunicant les característiques determinades en les que es desitja
realitzar l’acte.
Així mateix vindrà obligat a denunciar a la Direcció del Club qualsevulla anomalia que es pogués
observar en els serveis de Bar Restaurant, pel que es refereix a higiene, qualitat o servei, per a la
seva immediata correcció.
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TÍTOL XI: REGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIONAL
Article 1
ALTERCAT ENTRE SOCIS
Les diferències i qüestions de caràcter personal que puguin aparèixer entre els Socis seran
sotmeses a la decisió d’una Comissió d’Arbitratge, formada pel President del Club, que a la vegada
ho serà de la Comissió, per dos membres de la Junta Directiva i per dos Socis designats un per
cadascun dels interessats. Si aquests no estiguessin d’acord amb el que decideixi la Comissió
d’Arbitratge, seran exclosos del Club.
Article 2
Classificació de les faltes comeses per un soci, segons la seva importància, transcendència o
malícia.
FALTES LLEUS
a) L’ incompliment o desobediència de les normes dictades en el present Reglament de Règim
Intern, sempre que tals transgressions no siguin de major transcendència o impliquin
prejudici pel propi Club, els seus òrgans rectors, els seus empleats o pels restants
associats.
b) L’ indeguda utilització dels serveis i instal·lacions del Club establertes en el títol 1 d’aquest
reglament (Drets i obligacions dels socis). per simple negligència i sense que es produeixin
danys materials o morals.
c)

Qualsevol acte que signifiqui desatenció o manca de respecte pels altres socis, empleats,
membres de la junta directiva i convidats, sempre que manquin de gravetat i no
transcendeixi públicament, no constituint conducta que ocasioni molèsties a altres
persones, com siguin veus, crits, curses, jocs violents, etc.

FALTES GREUS
a) El no compliment de la sanció que hagués resultat imposada per la comissió d’una falta
lleu.
b) La triple comissió d’una falta lleu, encara que sigui de naturalesa distinta, en el transcurs
d’un any, que hagi merescut amonestació o sanció per part de la Junta Directiva.
c) La desobediència o no compliment de les normes d’utilització del recinte, serveis i
instal·lacions, de caràcter greu, així com de les disposicions de la Junta Directiva que es
notifiquin per mitjà de circular o publicació en el tauló d’anuncis del Club, durant temps
prudencial, o figurin en els Estatuts o Reglaments de Règim Intern.
d) Qualsevol acte que signifiqui desatenció o manca de respecte pels altres socis, membres
de la junta directiva, empleats i convidats quan existeixi gravetat i transcendeixi
públicament, constituint conducta que ocasioni molèsties a altres persones, com siguin
veus, crits, curses, jocs violents, etc.
e) Si com a conseqüència de tal actitud fos requerit el Soci a abandonar el recinte del Club i
no ho fes, la falta podrà ésser tipificada com a molt greu.
f)

Conducta antisocial, manifestada per alteracions o aldarulls dintre del recinte del CLUB, ja
sigui contra un altre soci, empleats, membres de la junta directiva o convidats, degut a l’ús
reiterat de vocabulari groller, malsonant o blasfem.
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FALTES MOLT GREUS
a) El no compliment de la sanció que s’hagués pogut imposar per la comissió d’una falta
greu.
b) La repetició d’una falta greu, encara que sigui de natura distinta, en el transcurs d’un
any, que hagi merescut amonestació o sanció per part de la Junta Directiva.
c)

La comissió comprovada i no aclarida o justificada, dintre o fora del recinte del Club, de
qualsevol acte de transcendència pública que perjudiqui la reputació, prestigi i l’ imatge del
club i/o dels seus associats.

d) Agressió física, ofensa, ultratge o provocació de paraula o d’obra, dintre del recinte del
Club contra altres socis i convidats.
e) Els mateixos fets comesos dins o fora del recinte del Club, contra empleats o membres de
la junta directiva en raó dels seus càrrecs o funcions com a tals.
f)

Embriaguesa escandalosa, conducta delictiva o greument atemptatòria a la convivència
social.

g) Retenir, danyar, inutilitzar o fer desaparèixer qualsevol classe de béns del Club, dels seus
Socis o Empleats, considerada la quantia, el perjudici o la intenció com suficients per
aquesta classificació.
h) L’actitud o conducta que de forma generalitzada i reiterada, pertorbi o atempti notòriament
contra el benestar, la comoditat i l’ambient de convivència en el Club i entre els seus socis.
Article 3
Les sancions que s’imposaran als culpables d’incórrer en les faltes precedents són les següents:
PER FALTES LLEUS
a) Amonestació verbal o escrita de caràcter privat. Amonestació
escrita de caràcter públic.
b) Suspensió del dret d’entrada al Club durant un període de 15 dies com a màxim.
c) Amb independència de l’anterior, sanció econòmica per un import del doble dels danys
físics ocasionats al Club, Socis o Empleats.
PER FALTES GREUS
a) Suspensió dels drets corresponents a la condició de Soci, per un període que pot anar de
16 dies a 6 mesos, durant la vigència de la sanció, el soci sancionat haurà de continuar
abonant íntegrament les quotes establertes.
b) Amb independència de l’anterior, sanció econòmica per un import del doble dels danys
físics ocasionats al Club, Socis o Empleats.
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PER FALTES MOLT GREUS
a) Suspensió dels drets corresponents a la condició de Soci, per un període comprès entre sis
mesos a 2 anys, durant la vigència de la sanció, el soci sancionat estarà obligat a continuar
abonant les quotes establertes.
b) Expulsió definitiva, amb pèrdua de tots els drets respecte al Club. Independentment d’
aquesta expulsió definitiva tindrà una sanció econòmica en funció del perjudicis causats al
Club, socis, empleats, membres de la junta directiva i convidats,
Article 4

PROCEDIMENTS SANCIONADORS
La imposició de sancions per faltes lleus serà de la competència de la Comissió d’Arbitratge,
formada pel President del Club, que a la vegada ho serà de la Comissió, per dos membres de la
Junta Directiva i per dos Socis designats un per cadascun dels interessats, i si calgués, a testimonis
presencials. Si aquests no estiguessin d’acord amb la decisió que pren la Comissió d’Arbitratge,
seran exclosos del Club.
Els debats referents a faltes greus i molt greus serà de la competència de la Junta Directiva, i
deuran ésser inclosos en l’ordre del dia de la corresponent sessió de Junta Directiva, per a
l’efectivitat de les decisions que s’adoptin en la mateixa.

TÍTOL XII: DISPOSICIONS FINALS
La Junta Directiva prendrà les oportunes mesures per a assegurar el compliment estricte d’aquestes
normes, interpretant-les si fos necessari i variant-les quan les circumstancies ho aconsellin, donant
compte, però, de tals variacions en la pròxima Assemblea de Socis. Les variants introduïdes es
faran públiques mitjançant la seva exposició en el tauler d’anuncis del Club, durant 30 dies
consecutius, sense que sigui exigible, per a l’adquisició de caràcter vinculant i observança
obligatòria, la seva comunicació als Socis per mitjans més directes, cosa que no obstant podrà ferse quan la Junta Directiva o el seu President ho estimin necessari.
Aquest Reglament serà enviat i entregat als tots els socis i a quants ho sol·licitin en la recepció del
Club. El seu desconeixement, per la causa que sigui, no eximirà del compliment de les normes que
conté, ni constituirà atenuant quan procedeixi l’aplicació de sancions o responsabilitats.
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