REGLAMENT INTERN
ESCOLA DE CICLISME JOAN LLANERAS
1.- L’escola de ciclisme Joan Llaneras té com a únic i primordial objectiu:
fomentar i promocionar el ciclisme entre la població escolar.
2.- L’escola acollirà nins i nines a partir que compleixin 7 anys dins el 2021 i fins
que compleixen 16 anys al 2021. Per nins i nines majors o menors d’aquesta
edat s’estudiaran les peticions individualment.
3.- L’escola començarà el dia 3 d’OCTUBRE del 2022 i finalitzarà la darrera
setmana de JUNY de 2023.
4.-Infraestructura de l’Escola.
-Local en el velòdrom Palma Arena : en el qual es podran deixar les
bicicletes dels alumnes durant tot el curs.
- Bicicletes per deixar a aquells alumnes que no en disposin, en funció del
numero d’inscrits les bicicletes pot ser que es tinguin de compartir. Es
recomana des de l’escola que els nins/es que faci mes de 3 anys que estan a
l’escola tinguin la seva pròpia bicicleta.
-Material tècnic per realitzar diferents activitats.
-Vestuaris per canviar-se i dutxar-se.
5.-Monitors i director
L’escola de ciclisme té:
-Un director: responsable de l’escola de ciclisme.
-Monitors/-es: es disposaran de monitors/-es suficients en funció de les
inscripcions per tenir cura dels alumnes. Els monitors tenen l’obligació de comunicar als
pares i a la direcció de l’escola totes les accions irregulars que un nin/ una nina faci
durant la classe de ciclisme o durant les activitats de l’escola.
6.- Els pares dels nins es faran responsables del material cedit per l’escola així
com dels danys que puguin ocasionar al material cedit per l’escola de ciclisme.
També es responsabilitat seva mantenir el material en perfecte estat mecànic i
de neteja.
7.-L’entrada de pares, familiars o amics a l’instal·lació per veure les activitats de
l’escola estarà regida per la normativa sanitària i la pròpia de l’instal·lació que hi
hagi en cada moment.
8.-És obligatori per part dels nins i nines de disposar de llicència federativa a
partir del novembre del 2022. L’escola no es farà responsable de cap accident de
nins/es que no tinguin la seva corresponent llicencia en vigor.

9.- Està prohibit l’ús de rellotge, del telèfon mòbil, ulleres de sol (excepte en
casos justificats) durant les activitats.
10.- L’escola no es fa responsable dels objectes de valor que el nins/es duguin
als entrenaments.
11.- Es obligatori el respecte envers els monitors i companys d’activitat. No es
tolerarà cap tipus de falta de respecte tant a nivell gestual com oral envers
monitors i companys.
12.- Es obligatori complir les normes dictades per el personal responsable de
l’escola i la instal·lació.
13.- Els pares/mares i/o tutors tenen obligació d’avisar de qualsevol incidència
medica que afecti al seu fill.
14.- Encara que no sigui obligatòria recomanem efusivament fer una revisió
metge esportiva.
15.- Es faran diferents grups de treball amb funció de diversos aspectes tals com
edat, condició física, tècnica i situació familiar.
16.- Els alumnes que utilitzin una bicicleta de l’escola es fan responsables del
seu manteniment així com dels desperfectes que i puguin ocasionar.
17.- Serà de màxima importància el compliment dels horaris, no es podrà arribar
abans de 15 minuts de l’hora del començament de l’activitat i s’haurà
d’abandonar la instal·lació amb un màxim de 15 minuts després de finalitzar
l’activitat.
18.- Els nins i nines i pares-mares o tutors legals que participin a l’escola de
ciclisme, coneixen el Reglament intern de l’escola i assumeixen allò que en ell
s’estableix, així com es responsabilitzen de tots els seus actes irresponsables
que poguessin ocasionar en l’horari de les activitats de l’escola.

19.-Acceptació del Reglament:

Els pares/mares/ tutors/-es dels nins/es que s’inscriuen a l’escola de ciclisme
Joan Llaneras firmaran el full d’inscripció juntament amb l’acceptació del
Reglament Intern.

