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ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DEL CNLL 

Els esportistes del CNLL : 

Es comprometen a complir les normes de funcionament del club 

- A respectar les instal·lacions i tenir cura material. 
- A portar el material personal necessari per als entrenaments que el club no faciliti. 
- A assistir als entrenaments i competicions que el cos tècnic decideixi. 
- A acatar les indicacions dels tècnics en els entrenaments, competicions i desplaçaments. 
- Notificaran les absències a les competicions en el temps establert. Si no és així hauran   de córrer 

amb  les despeses provocades. 
Serà obligatori vestir l’equipament oficial del club: gorro i banyador a les piscines per entrenar. Per assistir a 

competicions  també portaran la camiseta i dessuadora del club. 

Serà obligatori competir amb el vestuari atletisme/ Mono de triatló i /o vestuari ciclisme en les 

competicions pertinents. 

Correspon al tècnic acordar la composició de l'equip per a cada competició. Durant les competicions 

l'esportista haurà de romandre amb la resta de l'equip en el lloc assignat per a tal fi mantenint una actitud 

correcta. NO podran absentar-se sense haver-ho comunicat prèviament a l'entrenador/a  i amb el previ avís 

dels pares, que sempre serà de forma excepcional. Respectarem als companys d’equip que la casualitat ha 

fet competir en darrer lloc (A tots ens agrada sentir el suport del company). 

En  les competicions i les cerimònies de lliurament de premis, els esportistes del CNLL han d'anar 

correctament uniformats amb la roba oficial del club. El mateix procurarem per les fotografies que es 

realitzen per la web o xarxes socials del club. Abans de les competicions i entrega de premis realitzarem la 

fotografia oficial, per la qual cosa els esportistes procuraran estar presents uns minuts abans. 

Respectarem els convenis/contractes signats amb col·laboradors i patrocinadors pel que fa a vestuari i 

material (d’infringir-ho, les despeses de  la sanció correran a càrrec de l’esportista del CNLL que infringeix la 

norma). 

El sotasignant accepta les normes i reglament intern ii autoritza l’ús d’imatge de l’esportista al CNLL 

Nom i llinatges i DNI  (esportista)  Nom i llinatges, DNI (pare/mare/tutor legal) 
   

   

Signatura esportista 

 

Signatura del pare/mare o tutor legal 
 

Moltes gràcies 

Junta directiva del CNLL(Aprovat a l’Assemblea General Ordinària de dia 3 de setembre de 2010 

(retorna aquest document signat al club) 


