
 

CLUB PATÍ BREDA 
CIF. G17056904 

Av. Catalunya – Zona esportiva 
17400 BREDA 

a/e: clubpatibreda@gmail.com 

 

Secció artístic Club Patí Breda 
 
INSCRIPCIÓ: 

- El nen/a que es vol apuntar està obligat a portar el full d’inscripció juntament amb les fotocòpies que es demanen (dni nen/a i targeta sanitària). Fins que no ho hagi entregat tot, no podrà anar a pista. 
- Hi ha un mes de prova gratuït i el Club té a disposició material de prova per deixar previ dipòsit d’una fiança de 50€ que es retornarà al tornar el material (en el mateix estat que se li van deixar). 
- Es paguen 12 quotes anuals, tot i que a l’agost no es patina i el juliol es fan horaris especials i compactats. El mallot del club és obligat per anar a proves i el festival i val 50€ (inclou el sistema de reciclatge de mallots, que permet canviar-

lo per un altre un cop aquest queda petit). Cada any s’ha de fer front al pagament d’un altre mallot per la realització del festival amb un preu per determinar.  
- La quota mensual és de: 38€ un nen/a, 60€ si són dos germans i 82,60€ si són tres germans. La quota inclou els 3€ de quota de soci i la resta la quota de patinador/a.  
- Les baixes s’han de comunicar per escrit a clubpatibreda@gmail.com abans del dia 25 sinó es cobrarà el mes següent. 

NORMES: 
- El Club Patí és un Cub formatiu, que treballa per la millora del nivell dels seus patinadors/es. Les decisions esportives les prenen les entrenadores pensant en benefici dels propis patinadors/es i del grup. No es pot destorbar a les 

entrenadores durant l’entrenament, en cas d’algun aspecte concret a parlar amb elles se’ls demana hora en un moment de canvi de grups o bé es contacta amb el vicepresident de la secció per concertar-la. 
- Als entrenaments cal anar amb roba còmoda, els cabells recollits i amb el material en condicions i a les proves amb el vestuari del Club; el Club es reserva la possibilitat d’incloure qualsevol marca o logo a l’equipació esportiva.  
- Els patinadors/es es canviaran al vestuari corresponent (en cap cas a peu de pista) i només podran ser acompanyats pels pares al grup de petits (els més grans accediran al vestuari i a la pista sols). Els patinadors/es no poden entrar a 

la pista fins que no hi ha l’entrenador o el delegat. 
- No es poden portar objectes de valor (rellotges, polseres, mòbils,...), en cas de pèrdua ni el Club ni l’Ajuntament no es fan responsables. 
- Durant els desplaçaments i proves els responsables són les entrenadores i el delegat, que s’encarregaran de qualsevol incidència que puguin tenir els patinadors/es (si qualsevol patinador/a necessita assistència mèdica ho ha de comunicar 

al delegat o entrenadora per gestionar l’assegurança). L’entrenadora establirà el vestuari i maquillatge (mallot del club, fantasia, etc). Els desplaçaments dels patinadors/es seran a compte dels pares. 
- Totes aquelles qüestions que us preocupen i les idees que vulgueu aportar, cal que les comenteu primer amb els representants de la Junta i no directament a les entrenadores. 

INFORMACIÓ: 
- Les convocatòries oficials d’assemblees i/o juntes es realitzaran per correu electrònic i les convocatòries a proves a cada un dels grups de Whatsapp existents (preguem que només s’utilitzi per qüestions relacionades amb el Club). 
- Podeu fer arribar qualsevol queixa, idea i/o suggeriment personalment a qualsevol membre de la junta o per mail a clubpatibreda@gmail.com 
- Recordeu que podeu visitar la nostra web www.clubpatibreda.cat i seguir-nos a www.facebook.com/artistic.clubpatibreda i a       cp_breda_artistic 

 

Presidenta: Anna Prado 696873611  
Vicepresident: Marta Alsina 606572936 
Secretària: Vicky Buxalleu 636410870 

Tresorera: Mercè Toro 669872006 
 

Responsable de material i benvinguda: Mireia Masó 
675859150 

Responsable col·laboradors: Alícia Barroso 
656479565 

Vocals: Lídia García, Carme Buxalleu, Jordi Sànchez 
Coordinació esportiva: Fàtima Luque 687754736 
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