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Compensació per a futurs socis
Instrucció de treball que afecta al procediment de gestió de socis. Preu especial d’alta de soci si ja ha fet
activitat al CEC com a no soci en l’any en curs.
En el cas de no socis que hagin participat en activitats, i per tal de facilitar el pas de no soci a soci, es
donen les següents instruccions:
Per als socis de ple dret i menors júniors (14 a 17 anys)


Els diners que ja s’han pagat com a no soci al participar en activitats anteriors, es resten en la
seva totalitat de la quota de soci que pertoca en el moment de donar-se d’alta. Aquest diners
també es resten de la matrícula de l’alta de soci, que està inclosa en el càlcul.



Si els diners que ja s’han pagat com a no soci al participar en activitats anteriors superen el cost
de la quota de soci que pertoca en el moment de donar-se d’alta, inclosa la matrícula d’alta de
soci, el cost de fer-se soci serà 0. En cap cas, es retornaran diners.



Aquestes mesures de compensació són efectives per a les activitats que s’hagin realitzat en un
període de 90 dies naturals. És a dir, només es tindran en compte els pagaments als quals ha
fet front el no soci en aquest interval de temps.



Els socis protectors queden exclosos d’aquestes mesures.

Per a menors infants (0-5 anys i 6-13 anys)


Els menors infants es fan socis en la primer activitat, ja que el cost de ser socis durant tot l’any,
amb assegurança inclosa, és menor al cost de l’activitat per a un dia de no soci.
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