Vic, 12 de febrer de 2021

Benvolguts Abonats i Abonades,
Després de les noves mesures anunciades el 5 de febrer pel Govern i recollides a través del DOGC, us
recordem la nova situació i us informem sobre com queda el pagament de les quotes;
•
•
•
•
•

El confinament perimetral millora substancialment i passa de municipal a comarcal.
Les piscines continuaran obertes com fins ara, al 30% d’aforament.
El gimnàs i la sala de dirigides estan obertes des del dilluns 8 de febrer amb un 30%
d’aforament i amb totes les classes. Cal portar mascareta als dos espais. Més info a vicetb.cat
Mantenim obertes les reserves per l’espai de gimnàs exterior + workout, afegint spinning.
Mantenim actives les classes virtuals a través del YOUTUBE del club.

Pel què fa al cobrament de les quotes d’aquest mes, recordeu que;
•

Quota Piscina. Tan al gener com al febrer, amb les piscines obertes, s’ha cobrat com es fa
habitualment, de forma anticipada a principi de mes.

•

Quota Gimnàs i Classes Dirigides, si hi esteu inscrits..
o La quota de gener s’ha cobrat a l’inici de febrer.
L’import cobrat és proporcional als dies amb el gimnàs obert (1 a 6).
Només per aquells que heu fet ús de les classes exteriors o del workout s’ha
cobrat la totalitat de la quota de gimnàs.
o La quota de febrer es cobrarà en breu, a mitjans de mes.
L’import cobrat serà proporcional als dies amb el gimnàs obert (8 a 28).
Només per aquells que heu fet ús de les classes exteriors o del workout s’ha
cobrat la totalitat de la quota de gimnàs.
o La quota de març, com és habitual, es cobrarà a principis de mes.

•

Cursets i Activitats. Trucarem a aquells grups que es pugin anar recuperant per informarlos de la situació. Per la resta caldrà esperar a que ens augmentin l’aforament permès.

•

Per aquells residents de fora d’OSONA que no pugueu venir a la instal·lació mantenim actiu
un sistema perquè ens informeu de la vostra situació. En aquests casos es compensarà
posteriorment l’import dels dies afectats, sempre que no feu cap reserva.
o Ens heu d’enviar un e-mail a info@vicetb.cat amb el vostre nom, cognoms i DNI amb
el títol CONFINAMENT PERIMETRAL.

Per qualsevol dubte, podeu trucar al 93 885 31 21 o enviar un correu a info@vicetb.cat.
Atentament,

Club Natació Vic - Etb

