
QUOTES I POLÍTICA DE FACTURACIÓ

QUOTES

Les quotes mensuals per a cada esport són les següents:

ESPORT
ALUMNE/A o EX ALUMNE/A

SALLE BONANOVA
PARTICIPANT EXTERN/A

Basquetbol 70€ 76€
Futbol 70€ 76€

Gimnàstica rítmica 65€ 70€
Handbol 70€ 76€
Hoquei 70€ 76€
Voleibol 70€ 76€

La quota inclou els entrenaments i competició, no inclou altres possibles activitats com poden

ser tornejos, tecnificacions, estades, trobades...

DESCOMPTES

S’aplicaran els següents descomptes:

A. GERMANS/ES

● 2 germans/es inscrits al Club 5% de descompte en la quota.

● 3 germans/es inscrits al Club 10% de descompte en la quota.

● 4 o més germans/es inscrits al Club 15% de descompte en la quota.

B. PARTICIPACIÓ EN MÉS D’UN ESPORT AL CE SALLE BONANOVA

● Inscriure’s a més d’una secció del Club 5% de descompte

C. ENTRENADORS

● Entrenadors actuals del Club 15% de descompte

FILLS D’ENTRENADORS EN ACTIU DEL CE SALLE BONANOVA

● 10% DE DESCOMPTE

Els descomptes de la secció A i C no s’acumulen



POLÍTICA DE FACTURACIÓ

● El Club Esportiu La Salle Bonanova procedirà a cobrar 10 quotes (de setembre a

juny).

● En el moment de la inscripció es passarà un càrrec corresponent al 50% de la

quota del mes de juny de la temporada que comença, aquest import serà

descomptat de la propia mensualitat del mes de juny en cas que l’esportista

segueixi actiu/va en el Club.

● El cobrament de cada quota s’efectuarà durant els primers cinc dies hàbils de

cada mes.

● En cas de sol·licitar la baixa definitiva, cal comunicar-ho enviant un correu

electrònic a l’adreça administracio@clubsallebonanova.com

o Si la petició es comunica abans del dia 20 de mes en curs, la quota del

mes següent quedarà cancel·lada de manera automàtica

o Si la petició es comunica a partir del dia 21 del mes en curs, es cobrarà

la quota del mes següent.

● En cas de retornar algún rebut, la quota serà abonada mitjançant transferència

bancària  amb un recàrrec d’1,50€ en concepte de despeses de devolució.

● En cas d’acumular dos o més rebuts sense pagar, es procedirà a donar de baixa

al participant.

CLUB ESPORTIU

LA SALLE BONANOVA

www.clubsallebonanova.com

mailto:administracio@clubsallebonanova.com

