
Normativa Escola Pàdel Cambrils

- Dins la pista, la vestimenta ha de ser la adequada, l’ús d’equipament esportiu és 

obligat, al menys camiseta, pantaló o faldilla i calçat esportiu. Qualsevol alumne/a que 

no es presenti amb l’equipament adequat no serà admès a la classe.

- L’actitud de l’alumnat haurà de ser respectuosa, tant amb l’entrenador com amb la 

resta d’alumnes. Qualsevol falta de respecte o mal comportament pot comportar 

l’expulsió immediata de l’alumne/a d’aquella classe.

- Tot el tractament de dades de caràcter personal es regirà per la  Ley Orgánica 15/1999, 

del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com pel  

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europe y del Consell de 27 de abril de 2016.

- L’alumnat haurà de tenir en compte les següents pautes:

o Ser puntuals en l’accés de les classes.

o Seguir el programa i exercicis dissenyats per l’entrenador.

o Fer ús adequat de les instal·lacions i el material utilitzat en la classe.

o Informar a l’entrenador de qualsevol afectació física que pugui condicionar la 

pràctica de l’exercici físic.

o Assistir a les classes amb la indumentària i calçat adequats per a la pràctica 

esportiva en qüestió.

o Es prega al alumnes, que en la mesura de lo possible, avisin a l’entrenador 

quan no puguin assistir a una classe.

- En el suposat de que les condicions climatològiques siguin adverses, i no permetin el 

desenvolupament de les classes de pàdel i/o tennis amb absoluta seguretat per 

l’alumnat, aquestes classes seran suspeses. Davant aquesta situació quedarà prohibit 

entrar a pista.

- L’anul·lació d’una classe per inclemències meteorològiques serà per decisió expressa 

de la direcció de l’Escola de Pàdel Cambrils.



- Totes aquelles classes que no es puguin impartir per dies amb climatologia adversa, es 

recuperaran, sent responsabilitat de l’equip directiu fixar els dies i hores de 

recuperació, que aquests seran a final de cada trimestre.

- L’escola es reserva el dret de cancel·lar les classes per indisposició de l’entrenador. Les 

classes cancel·lades per aquest motiu seran recuperades en la major brevetat possible.

- Els alumnes perdran les classes a les que no assisteixin. Tot i així, l’escola intentarà 

recuperar-les ubicant a aquest alumnes en altres classes (si es possible) del mateix 

nivell i edat.

- No hi haurà classes de pàdel durant els períodes de Nadal i Setmana Santa així com els 

dies festius (excepte dissabtes).

- Els usuaris que vulguin inscriure’s, hauran de fer-ho a través de la nostra pàgina web, 

omplint el formulari amb les seves dades.

- Queda a criteri de l’escola, organitzar els grups per nivell i edat.

- Una vegada inscrit/a, i pel motiu que sigui, l’alumne/a es donés de baixa, no tindrà 

dret a cap tipus de reemborsament. (En cas de lesions degudament justificades, la 

direcció valorarà la possibilitat de recuperar les classes en els mesos posteriors)

- La disponibilitat de plaça en l’escola dependrà de la demanda existent. Si no existissin 

places vacants, la persona passarà a la llista d’espera.

- La pista i l’entrenador de cada grup seran assignats per la direcció de l’Escola de Pàdel 

Cambrils.

- El Club Pàdel Cambrils i la seva direcció, es permeten el dret de modificar, canviar o 

moure nens/es i/o grups per al bon funcionament de l’escola.

- Tots els cursos, classes i abonaments han d’abonar-se per anticipat en el moment de la 

inscripció, no podent iniciar l’activitat aquells alumnes que no estiguin al corrent de 

pagament.

- Els nens/es que participin a l’Escola hauran de venir amb mascareta fins que entrin a la 

pista per a fer l’activitat de pàdel o tennis.

- Els pares i/o acompanyants, per entrar i estar a les nostres instal·lacions hauran de 

portar la mascareta posada.

- Al entrar i sortir del recinte, és obligat, rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic 

proporcionat pel club.


