
NORMATIVA SALA WELLNESS 

 
- Al Wellness Club només hi ha dos tipus de tarifa. La tarifa que equival a dos classes setmanals i la 

tarifa que equival a una classe setmanal. Els no socis pagaran un preu extra de 5 euros. 

 

- El pagament en efectiu és obligatori fer-lo la primera setmana de mes. És una forma de poder portar 

els pagaments al dia. 

 

- La quota de manteniment és una quota aplicable en cas de sàpigues amb antelació de que durant 

tot un mes o dos mesos no podràs assistir a les classes. D’aquesta forma el lloc et queda guardat i els 

companys de grup poden seguir entrenant amb normalitat. Aquesta quota s’aplica a la totalitat d’un 

mes.  

 

- Un alumne no pot donar-se de baixa un mes i tornar el mes següent. 

 

 

- Si el tècnic falla algun dia i l’empresa no troba cap substitut o bé hi ha problemes a les instal·lacions 

(marxa la llum o terra inundat) Fer Play té l’obligació de fer-vos recuperar aquelles classes o arribar 

a un acord amb el client. 

 

- Si l’alumne es dona de baixa de l’escola no podrà recuperar classes i les classes a recuperar no es 

poden guardar un any per un altre. 

 

- En el cas de que sapigueu amb temps o fins i tot el mateix dia que no podreu venir a entrenar heu 

d’avisar al tècnic i així el lloc podrà ser ocupat per algun alumne que tingui alguna classe a recuperar. 

 

- L’alumne que s’inscriu a la SALA WELLNESS agafa el compromís d’assistir a les classes de forma 

regular fins al mes de juny. 

 

*Això és un resum dels punts més importants de la normativa.  

 

EL CUMPLIMENT DE LA NORMATIVA ÉS NECESSARI PER PODER SEGUIR OFERINT DURANT MOLTS 

ANYS UN BON SERVEI A LA SALA WELLNESS.  

GRÀCIES A TOTS I A TOTES PER LA COMPRENSIÓ 

 


