INFORMACIÓ D’INTERÈS PER ALS NOUS SOCIS

Abans d’ingressar com a soci ha de saber:

•

S’entén que un soci entra en morositat als 60 dies de l’emissió dels rebuts. Al
tancament de l’any natural, els socis morosos es donaran de baixa amb la
conseqüent comunicació a la Guardia Civil i a la Federació Autonòmica. Els
rebuts retornats pel banc, així com aquells que es paguin en estat de morositat,
generaran comissió per les despeses.

•

Permetre als acompanyants sense llicència fer ús de les armes, o disparar-les
fora dels llocs habilitats, i en general, participar en aquelles accions que
infringeixin les normes de seguretat, comportara l’obertura d’un expedient
sancionador, podent ser el soci expulsat si els fets revesteixen d’especial
gravetat. El soci que sigui expulsat no podrà tornar a fer ús de les instal·lacions
ni del servei de Bar.

•

Amb la baixa, el soci renuncia al dret que tingui sobre els trofeus, munició i/o
recordatoris del Club dels que encara no s’hagi fet entrega. La baixa no dóna
lloc a la restitució de l’entrada, que es va pagar per ingresar com a soci, ni a la
part proporcional de quota social pel temps que resti d’any.

•

Tot tirador federat té l’obligació de participar en competicions oficials cada any,
a fi de poder renovar les corresponents llicències.

•

Els socis, quan es trobin dins de les instal·lacions, tenen l’obligació de portar el
carnet en lloc visible i apuntar-se al llibre de socis.

•

La Junta es reserva la potestat, respectant la normativa vigent, d’organitzar i
establir el funcionament de les tirades socials i especials, el calendari de les
competicions així com l’horari del Club.

En/na__________________________________________, amb
nº de SOCI_________declara haver rebut i llegit còpia dels
ESTATUTS i REGLAMENT d’aquest Club i, ACCEPTANT plenament el
seu contingut, així com el d’aquest full, es compromet a
respectar-los.
Sgt.:
A Terrassa, a _____ de ___________________ de _________

