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ESCOLA ROC BLANC 
 

 
YAWARA JITSU 
 

DES DE L'AMPA US RECORDEN QUE ÉS IMPRESCINDIBLE BLE SER SOCI DE L'AMPA PER PODER REALITZAR L'ACTIVITAT 

 
ACTIVITAT DIA HORARI INICI ACTIVITAT 

YAWARA JITSU DIMARTS I DIJOUS 16:20* A 17:45 Dimarts 13 d'octubre 
FINALITZACIÓ DEL CURS: entre l’ultima setmana de maig i la primera de juny. 

* Degut a les sortides escolars esglaonades l’horari s’ha d’adaptar a aquestes, es realitzarà acollida dels participants del 
moment que surtin de l’escola fins a l’inici de l’activitat que será a les 17:45, on podrán berenar abans de l’activitat.  

PREUS 

1 dia 2 dies 

18 € / mes 28 € / mes 
 
El pagament de FEDERACIÓ + MUTUALITAT permet a l'alumne obtenir els diferents graus de nivell (cinturons), en cas de no afiliar-se a la 
Federació Mundial de Yawara-Jitsu i si l'alumne al futur vol continuar practicant aquest esport, no se'l reconeixerà els nivells i haurà de 
començar des del principi (cinturó blanc) quan acabi afiliant-se a la Federació Mundial de Yawara-Jitsu.  
 
Tots aquells que us vàreu federar l'any passat teniu cobert fins al març del 2021. Haureu d'indicar al Gener si voleu tornar a federar-vos. En 
cas de nova inscripció teniu l'opció de pagar la part proporcional d'octubre del 2020 a març del 2021.  
 
El preu de la FEDERACIÓ + MUTUALITAT és de 40 € anuals, a pagar de Març a Març. 
 

PAGAMENTS 
El pagament es farà per domicialització bancaria, entre els dies 1 i 5 de cada trimestre. A causa de la situació derivada per la COVID-19 i la 
necessitat de fer grups el més estables possibles, l'activitat es realitzarà amb un compromís trimestrar, no podent donar-se d'alta o de baixa 
durant aquest període, per garantir el mínim necessari de participants per realitzar l'activitat.  
 
En cas de confinament d'un dels participants, i mentre l'activitat es pugui mantenir, en tornarà una part de la quota que es calcularà 
segons els dies de baixa, però que no serà sencer, ja que el cost del monitor s'ha de mantenir.  
 
En cas de confinament de tot el grup i l'activitat és deixí de realitzar a mig trimestre, es realitzarà un descompte proporcional als dies de 
tancament al següent rebut. En cas de baixa de l'activitat en finalitzar el trimestre es realitzarà l'abonament de la part proporcional. 
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INSCRIPCIONS 
LES INSCRIPCIONS ES REALITZARAN PER MITJÀ DE LA PÀGINA WEB DE RECRESPORT. PODREU VEURE ELS ENLLAÇOS A PÀGINA 
PRINCIPAL O BÉ A LA SECCIÓ INSCRIPCIONS. 
 
www.recresport.net 
 

 

CONTACTE 

 
Qualsevol aclariment que pugueu tenir podeu contactar amb nosaltres al correu electrònic extraescolars@recresport.net o al 
675465413. El coordinador de l'escola es David Rodriguez. 




