REGLAMENT DE LA SECCIÓ “GRUP DE CÓRRER”
Temporada 2019-20

1) Composició de la Secció Grup de Córrer
La secció GRUP DE CÓRRER, aplica els estatuts, títol i disposicions generals,
emeses pel CN VIC-ETB.
Esta composta pels propis atletes i per en Dani Bayés Prat com a director i
entrenador del GRUP DE CÓRRER.

2) Que cal fer per ser de l’equip del GRUP DE CÓRRER?
•

Ser soci/abonat del CN VIC-ETB, i pagar el suplement pertinent de la
inscripció mensual al GRUP DE CÓRRER (10’30€). Les condicions les
podeu demanar a la oficina d’atenció al client del club o trucant al 93 885
31 21.

•

Comprar xandall oficial del CN VIC-ETB ( Preu aprox. 49’90€).

•

Comprar samarreta d’atletisme del CN VIC-ETB
o Samarreta Running màniga curta 29’50€ aprox.
o Samarreta Running tirants 25’50€ aprox.

•

Vendre el talonari de loteria de nadal, quan s’escaigui, o bé aportar el
benefici econòmic corresponent (25€).

•

Ajudar a organitzar una de les múltiples proves que el nostre club
organitza:
Travessia de Sau
Duatló BTT Tavèrnoles
Duatló “Ciutat de Vic”
Marxa cicloturista “Jufrè&Riuprimer”
Triatló d’Osona

3) Reglament de Règim Intern
3.1) Entrenaments grupals
Dos entrenaments setmanals, dimarts i dijous a les 20:00.

3.2) Assegurança entrenaments grupals
Per tema de responsabilitats i cobertura d’assegurança als entrenaments
grupals dictats per l’entrenador, el club contractarà una assegurança
d’accidents que cobreixi els entrenaments d’aquesta activitat.
4) Roba de la Secció.
Totes aquelles persones que formin part de la secció GRUP DE CÓRRER del CN
VIC-ETB accepten les següents condicions i avantatges:
•

L’uniforme de la Secció constarà:
o Xandall oficial C.N.VIC-ETB.
o Samarreta atletisme CN VIC-ETB

•

Només podran portar aquesta samarreta els membres del GRUP DE
CÓRRER i aquest l’hauran de dur a les curses populars que participin.

•

El CN VIC-ETB posarà a disposició dels atletes altres peces de roba
d’atletisme i de carrer, que serà voluntària. Per aconseguir aquestes peces de
roba, s’haurà de fer sota comanda i aquesta es cobrarà directament a l’atleta
pel banc. Per encarregar-la, el club farà un parell de comandes l’any, i els
membres de la secció seran avisats via e-mail.

5) Col·laboradors.
•

Descomptes als col·laboradors habituals del Club
o ÒPTICA TORRENTS,
HORITZÓ
INTERSPORT,
BICIEQUIP
CENTELLES o BAYÉS ESPORT entre d’altres. Pots consultar la llista
completa a www.vicetb.cat, a l’apartat d’AVANTATGES PER
SOCIS/ABONATS.
o BEST PROTEIN, marca de suplementació esportiva. Parla amb en
Dani per aconseguir descomptes especials a través dels vals que
podràs utilitzar a FARMÀCIA EURAS.
o KYROCREAM. Compra’n a l’oficina d’atenció al client del club amb
descompte especial pels nostres esportistes.

6) Gimnàs i classes dirigides.
•

Els atletes podran fer us del gimnàs sense pagar la quota pertinent, així com
de les classes dirigides, sempre i quan hi hagi lloc sobrant i en cap cas
podran agafar número per reservar.

7) Uniforme a utilitzar en cas de pujar al podi.
•
•

Sempre i quan algun/a membre de la secció pugi al podi en alguna prova
aquest/a portarà com a mínim la peça superior del xandall del VIC-ETB ben
cordada.
Queda reservat pels possibles patrocinadors personals la resta de parts del
cos.

8) Furgoneta VIC-ETB.
La furgoneta només podrà ser conduïda pels entrenadors o responsables del
CN VIC-ETB, o per una persona autoritzada per aquests.

Aquest reglament pot patir modificacions al llarg de la temporada que seran
prèviament notificades als atletes per correu electrònic.
Aquesta és la tercera versió d’aquest reglament, amb data 15/01/20.

