POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I CANCEL·LACIONS DEL CASAL D’ESTIU 2022 DEL
POLIESPORTIU SAGRADA FAMÍLIA – HORTA (SPLASH SPORT S.L.)
TARIFES
Les activitats d’estiu 2022 tenen una tarifa diferent segons la data en que es formalitzi la inscripció.

DESCOMPTES
Els germans gaudiran sempre d’un 5% de descompte per nen inscrit en totes les franges horàries acumulable
als descomptes per data.
Les places són limitades en tots els casals.

PAGAMENTS
En el moment de fer la inscripció podreu triar entre fer el pagament total del casal o fer una reserva del 25%.
Si trieu la segona opció, la resta de l’import es pagarà directament a la recepció del Poliesportiu fins el 3 de
juny. Qualsevol inscripció que no estigui totalment cobrada en aquesta data quedarà anul·lada

ANUL·LACIÓ PER PART DE SPLASH SPORT S.L.
Es reserva el dret de cancel·lar qualsevol activitat si no s’arriba al número mínim de participants amb la
corresponent devolució del 100% de l’import pagat.
Si per ordre de les autoritats sanitàries ens veiem obligats a suspendre les activitats del casal, Splash Sport
S.L. retornarà el 100% de l’import corresponent al període no gaudit.

ANUL·LACIÓ PER PART DEL PARTICIPANT
Conforme a la legislació vigent, les inscripcions gaudeixen d’un termini de 15 dies de garantia a partir del
moment de la inscripció i pagament online per a sol·licitar la devolució de la inscripció.
Un cop passat aquest termini de 15 dies a partir del primer pagament (el dia del pagament comptabilitzarà
com a primer dia), no es podrà reclamar la devolució de cap pagament efectuat.
Si es sol·licita per escrit la baixa del participant abans del 3 de juny, es tornarà el 50%
de l’import
pagat. Després d’aquesta data no es farà cap devolució.

COMPENSACIONS
Les absències setmanals per malaltia justificades amb certificat mèdic, seran compensades al 100% amb un
val per properes edicions del casal, o, per gaudir de la resta de serveis de la instal·lació per qualsevol membre
de la família.
Les absències puntuals o inferiors a períodes setmanals no gaudiran de cap compensació.

