REGLAMENT D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS PROGRAMADES
1) PARTICIPANTS
Com a norma general, les activitats organitzades pel Centre Excursionista de Banyoles només
estan obertes als seus associats.
Com a excepció a aquesta norma, la Junta Directiva pot determinar quines activitats de l’entitat
permeten la participació de persones no associades, i en quines condicions seran admeses.
En particular, podran ser admeses, excepcionalment, aquelles persones que desitgin participar
per primera vegada en alguna activitat com a prova, però sempre sota la seva responsabilitat i
amb el compromís de donar‐se d’alta com a socis abans de la data límit d’inscripció a la següent
activitat on desitgin participar.
2) INSCRIPCIONS
Els interessats en participar a una determinada activitat que així ho requereixi, hauran de
formalitzar la corresponent inscripció a la Secretaria del Centre, per algun dels procediments
següents:
a: Personalment
b: Per telèfon
c: Per correu electrònic
S’admetran les inscripcions adreçades al vocal o responsable de l’activitat només en aquells
casos en què així s’hagi anunciat en la programació de la mateixa.
3) TERMINI D’INSCRIPCIÓ
El termini d’inscripció comença en el moment en que l’activitat apareix publicada a la
programació corresponent: butlletí trimestral, anuncis específics, web del Centre, correus
electrònics, etc.
En general, el termini es clourà 48 hores abans de l’inici de l’activitat, fora d’aquells casos que,
per la seva complexitat organitzativa, requereixin una data anterior, que s’anunciaria
oportunament.
Només s’admetran inscripcions fora de termini quan hi hagi disponibilitat de places i sempre per
rigorós ordre de llista d’espera.
4) PAGAMENTS
Els imports a satisfer com a participació a les despeses de l’activitat s’abonaran en efectiu a la
Secretaria del Centre, o mitjançant un ingrés al compte bancari de l’entitat, que caldrà justificar
fefaentment en el moment de formalitzar la inscripció.
Quan s’hagi establert una paga i senyal, no es considerarà fomalitzada la inscripció fins que no se
n’hagi satisfet l’import, per qualsevol dels dos procediments abans esmentats.
El pagament del saldo pendent haurà de ser liquidat abans de la data límit establerta per a cada
activitat concreta.
En les activitats que impliquin desplaçaments en vehicles particulars, caldrà satisfer
obligatòriament un cost proporcional per persona, en concepte de quilometratge, segons el
barem que la Junta Directiva establirà a l’inici de cada temporada. Com a norma general, aquests
imports es faran efectius a l’acabament de l’activitat, fora que el responsable de la mateixa o la
Junta Directiva en fixin el pagament per endavant.
5) ANUL∙LACIONS DE LES INSCRIPCIONS
Els participants podran anul∙lar la inscripció, en general i com a molt tard, fins 24 hores abans de
l’inici de l’activitat.

En determinades activitats d’especial complexitat organitzativa, la Junta Directiva o el vocal
responsable podran establir una data límit anterior.
Quan s’hagi abonat una paga i senyal, l’anul∙lació de la inscripció implica la renúncia a la
quantitat ja liquidada.
De la resta dels imports abonats, la tresoreria de l’entitat en descomptarà les despeses de
reserves, fiances i avançaments que hagi hagut de desemborsar per compte d’aquell participant,
i que no siguin recuperables. El saldo restant serà abonat a l’interessat.
6) ASSIGNACIÓ DE LES PLACES DE PERNOCTACIÓ
En les activitats que requereixin l’ús d’un qualsevol allotjament, l’assignació de les places de
pernoctació es farà atenent a les combinacions de cabuda de les cambres que ofereixi
l’allotjament en qüestió.
El Centre no pot garantir en cap cas amb qui hauran de compartir els participants les cambres,
encara que es procurarà distribuir‐los de mutu acord.
Aquesta mateixa pràctica s’aplica a les sortides on la pernoctació es faci en tenda de campanya.
7) PARTICIPANTS MENORS D’EDAT
Els socis menors d’edat hauran d’anar obligatòriament acompanyats per, com a mínim, un dels
progenitors, un tutor o una persona autoritzada per escrit.
L’acompanyant és el responsable de tenir cura de les necessitats del menor, personalment i
durant tota la durada de l’activitat
Només queden excloses d’aquesta norma les activitats on es compti amb la participació de
monitors especialitzats.
8) PREPARACIÓ FÍSICA, EQUIPAMENT I ASSEGURANCES
Els participants hauran de presentar‐se a les activitats proveïts de l’equipament adequat en cada
cas, i hauran d’haver‐se informat prèviament del grau de dificultat, de manera que la mancança
de preparació tècnica o física, d’algun abillament o estri, no suposin un trasbals inoportú o
perillós per a la resta d’inscrits i per al vocal responsable.
Cal que tots els participants siguin plenament conscients de que la pràctica de les modalitats
esportives excursionistes suposa l’assumpció individual i intransferible de riscos potencials,
diferents segons la tipologia, durada, etc, de cada activitat.
És obligatori que cadascun dels participants estigui en possessió de la llicència federativa i de
l’assegurança individual d’accidents, vàlides per a l’any en curs, de la modalitat escaient a cada
sortida o activitat.
Els vocals reponsables, sota el seu criteri personal, tenen l’autorització expressa de la Junta
Directiva per a rebutjar la participació a aquells inscrits que no compleixin algun dels requisits
exposats anteriorment.
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