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Normativa funcionament Club Rítmica 
Begues 

 

Benvinguts i Benvingudes al Club Rítmica Begues. 

A continuació informarem del reglament de règim intern del nostre club i de com serà el 
nostre funcionament. 

El Club està dividit en dos grups, per una banda el grup d’escola i per altra banda el grup 
de competició i cada grup està dividit en diferents classes segons l’edat. 

Escola: Grups on entrenen els/les gimnastes d’iniciació i que s’orienten de forma lúdica 
com a activitat extraescolar. Aquest grup tindrà un horari d’entrenament de dues hores 
setmanals. Us oferim la possibilitat d’escollir entre dos dies a la setmana o un sol dia a la 
setmana. 

Competició: Grups on entrenen els/les gimnastes que competiran durant la temporada. 
Aquests grups estan dividits per edats. L’horari d’entrenament serà de 2 hores seguides, 
3 dies a la setmana. 

Cap gimnasta podrà passar del grup d’escola al grup de competició si la seva entrenadora 
no ho considera oportú. Hi ha molts factors que determinen el canvi d’un grup a l’altra, 
en cas que es vulgui canviar a una gimnasta de grup les entrenadores parlaran primer 
amb les famílies i posteriorment amb la gimnasta. 
Els entrenaments extraordinaris es comunicaran amb antelació i hauran d’estar 
confirmats per totes les parts, és a dir, famílies, gimnastes, entrenadores i junta directiva. 

El club es fa càrrec de les llicencies escolars i de l’assegurança. 

Junta Directiva 

 

Presidenta       Secretaria 
Veronica Jiménez       Irene Guevara 
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Pagaments 

 
Els rebuts es passaran entre l’1 i el 5 de cada més, en cas de devolució les despeses 
ocasionades per la gestió aniran a càrrec de la família. En cas de que hi hagi alguna falta 
de pagament d’una quota mensual i no s’aboni en el mateix mes, la gimnasta no podrà 
accedir a les classes fins que es liquidi la quota pendent, les despeses de devolució i la 
del mes en curs. Els pagaments en efectiu és faran de manera trimestral, és a dir, un 
pagament a l’octubre, un al gener i un a l’abril i sempre entre el dia 1 i el dia 5. 
 

Funcionament Club 

 
Abans de començar l’activitat s’haurà d’haver emplenat el full d’inscripció i haver-lo 
entregat via e-mail o bé a l’institut de Begues en horari d’entrenament. La data límit es 
el 23 de setembre, caldrà haver presentat el full d’inscripció amb totes les dades, la 
circular de l’autorització de imatge, una fotocopia de la targeta sanitària (CatSalut) i una 
fotografia de carnet. 

Els pares acompanyaran fins a la porta de l’institut als seus fills, deixant-los i recollint- 
los a les hores estipulades de forma puntual, sense poder passar o quedar-se a dins, 
sempre i quan no sigui requerit per l’entrenadora, ja que pretenem que els diferents 
horaris es puguin dur a terme de forma paral·lela sense molestar a l’altre classe amb les 
entrades o sortides. 

Les entrenadores s’esperaran a que totes les alumnes hagin marxat a última hora, es per 
això que preguem es respectin els horaris. 
 
Per a qualsevol dubte o comentari que sorgeixi, cal que parleu amb la vostra 
entrenadora, que comunicarà el fet a la coordinadora i donarà resposta després de 
parlar amb la junta directiva, si fos necessari. 

Les gimnastes hauran de respectar i tenir cura del material esportiu del club i de 
l’instal·la cio, si hi hagués qualsevol anomalia, caldrà comunicar-ho. 
 
Les gimnastes hauran de mostrar respecte cap a les entrenadores i totes les persones 
relacionades amb l’activitat, de igual manera hauran de mostrar respecte per les 
gimnastes d’altres clubs quan estem en les competicions. Hauran de respectar i acceptar 
sense discriminació a totes les persones relacionades amb l’activitat. 
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La temporada acaba al mes de Juny, ja que el Club Rítmica Begues segueix les dates del 
calendari escolar. Per finalitzar el curs organitzem un festival on les gimnastes fan una 
exhibició del que han aprés durant el curs. Per duu a terme aquest festival es necessari 
la compra del vestuari, és a dir, un maillot de gimnàstica rítmica i les punteres. Totes les 
gimnastes que participin al festival hauran d’assumir la compra tant del maillot com 
de les punteres, tots els altres materials van inclosos en la quota mensual. Si una 
gimnasta no vol participar al festival, ens ho haurà de comunicar la família abans de 
gener per poder organitzar els exercicis del festival. 

Normativa d’entrenaments 

 
 Assistir als entrenaments establerts, equipades correctament amb la roba 

d’entrenament del Club i amb punteres, i amb el cabell ben recollit i amb clips 
si fos necessari. 

 Mantenir els horaris establerts, sent puntual, arribant abans per poder-se 
canviar, i justificant les absències, si es un fet programat, caldrà avisar a 
l’entrenadora per poder organitzar la classe. Les gimnastes que participin en 
competicions de conjunts hauran de comprometre’s al 100% i no faltar a no ser 
que sigui una causa perfectament justificable o de força major. 

 Es recomanable que portin la seva ampolla d’aigua, i que quan entrin a la pista 
d’entrenament ho facin amb tot el material necessari per l’activitat, així evitarem 
que hagin de sortir durant la classe. 

 Quan acabin l’entrenament, s’haurà de recollir tot el material que s’ha estat 
utilitzant durant la classe. 

 

Normativa de les competicions 

 
 Assistir a totes les competicions que hagin estat convocades, les entrenadores 

seleccionaran a les gimnastes que participen a cada competició en cas de que 
sigui necessari. 

 Ser puntuals a l’hora d’arribar al pavelló de la competició. 
 Venir pentinades i amb un necesser amb tot el necessari per al maquillatge. 
 Hauran de venir equipades amb el xandall del club, amb el seu maillot, les 

seves punteres i la roba d’entrenament. Tot haurà d’estar en bon estat i amb 
el nom marcat. 

 Per a la desfilada inicial les gimnastes aniran amb l’uniforme del club, i per a la 
desfilada final, amb el seu maillot, encara que a l’estiu, poden sortir amb els 
pantalons curts i la samarreta del club, sempre i quan vagin totes iguals. 
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Horaris 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

17:30h 
a 

18:30h 
 Competició 

 
Infantil A1 
Infantil A2 
Individuals 

Iniciació 
P4 

Competició 
 

Infantil A1 
Infantil A2 
Individuals 

Escola 
P5 – 2n 

Competició 
Infantil A1 
Infantil A2 
Individuals 

Escola 
P5 – 2n 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

18:30h 
a 

19:30h 
 

Escola 
3r – ESO/Batx 

Escola 
3r – ESO/Batx 

Competició 
Infantil A1 
Infantil A2 
Individuals 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

Competició 
Benjamí B 

Aleví B 

*Verd: Escola 
*Blau: Competició 

Els grups d’escola sempre entrenen al pavelló de l’institut de Begues. Els de 
competició en principi també, però estem pendents de confirmació. 
 

 

Quotes 

 
Escola Competició 

1 dia 20€/mes 
50€/mes 

2 dies 30€/mes 
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Autorització de compliment de la normativa 
de funcionament del Club Rítmica Begues 
 
 
**Entregar només aquest full omplert i signat. La resta de fulls informatius son per 
vosaltres** 
 
 
 
En/na  amb DNI   en 

representació de la gimnasta   he llegit, accepto 

i em comprometo a respectar la normativa de funcionament del Club Rítmica Begues. 

Signatura 
 
 
 

 
A Begues,          de  de    
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