NORMATIVA
ANIVERSARIS I COMUNIONS
Benvolguts pares i mares,
Moltes gràcies per decidir fer la festa d’aniversari/comunió del vostre fill/filla a les nostres
instal·lacions. Per tal de poder oferir-vos el millor servei possible us fem arribar aquesta
NORMATIVA on expliquem quins aspectes heu de tenir presents abans, durant i després de la
celebració.
1.- És obligatori la contractació d’un monitor per estar amb els nens i nenes durant la
celebració, siguin socis, abonats o no socis del club.

2.- En funció de les edats, el rati de monitors per nen serà el següent:
- Nens i nenes menors de 6 anys: 1 monitor per cada 8 nens
- Nens i nenes igual o majors de 6 anys: 1 monitor cada 10 nens.
3.- Està totalment prohibit portar menjar de fora del club.
4.- Un cop finalitzat l’horari de la festa, els nens i nenes de l’aniversari, que encara estiguin
pel club, hauran de romandre dins del restaurant o bé al parc infantil, sempre sota la
supervisió d’un adult. En cap cas podran utilitzar el resta de les instal·lacions a no ser que els
nens o nenes siguin socis del club.
5.- Per la utilització de la pista de gespa artificial queda totalment prohibit utilitzar botes de
futbol amb tacs. Haurà de ser calçat llis o bé multi-taco (tacs molt petits).
6.- Per qualsevol tipus de celebració, els clients poden portar de fora del club un pastís de
celebració però recordem que no poden portar cap altre tipus de menjar extern.
7.- Sota cap concepte els nens i nenes podran restar sols per les instal·lacions del club. Una
persona adulta haurà d’estar amb ells, a no ser que aquests nens siguin socis del club.
8.- Per poder fer la reserva haureu d’omplir la fitxa de l’aniversari amb totes les dades que
són necessàries.
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