
Normativa TECNI SUMMER CAMP 
 
 

1. A partir del 1 de Juny, es dona per finalitzat el període d’inscripció al 
campus. 

 
2. S’entendrà per inscrit el participant que hagi omplert i enviat el formulari 

web i hagi efectuat l’ingrés de 30€ al compte bancari del club. 
 

3. Aquesta quantitat serà restada del còmput total a pagar quan es dugui a 
terme el cobrament total de la inscripció del jugador. 
En cas de cancel·lació de la inscripció sense un motiu justificat o en un 
termini inferior al de 7 dies a l'inici del torn en el que s'ha inscrit, no es 
retornarà la reserva de 30€ efectuada. 
 

4. A partir del 1 de Juny no es durà a terme la devolució del preu del campus 
si no és per una causa major (a considerar per l ‘organització). 

 
5. L’organització no es farà càrrec en cas de pèrdua d’objectes de valor . 

 
6. Queda totalment prohibit portar aparells electrònics. 

 
7. En cas de fer un mal ús del material que disposa el Tecni Summer Camp 

i en conseqüència, el material quedi danyat,  el participant es farà càrrec 
del cost dels desperfectes. 

 
8. El participant tractarà amb respecte a tots els participants i organització del 

Tecni Summer Camp. 
 

9. L’organització garanteix la seguretat sanitària dels participant desinfectant 
el material utilitzat, les instal·lacions i seguint la normativa exposada per la 
Generalitat de Catalunya.  
 

10. L’Organització del Tecni Summer Camp seguirà el protocol d’actuació 
contra la Covid-19 de la Unió Esportiva Gaudí per tal de garantir la 
seguretat sanitària. És obligatori el seu seguiment per a participar al 
campus. Amb la inscripció al campus el participant accepta el seguiment 
del protocol. 

 
11. Cal posar en coneixement de l’organització les malalties, intoleràncies i 

al·lèrgies del participant al Tecni Summer Camp. L’organització no es farà 
càrrec de possibles problemes generats per la falta d’informació mèdica 
del participant.  

 
12. De la mateixa manera, he comunicat i he lliurat( en el moment d’inici del 

campus) a l’organització els medicaments necessaris en cas de malalties, 
intoleràncies i al·lèrgies. 

 
13. L’organització es guarda el dret de modificar la normativa si escau.  

 


