
 

 

 

INFORMACIÓ DELS COBRAMENTS A CAUSA DEL CORONAVIRUS. 
 

Com us vam informar el dimecres 11/03 al vespre quan se’ns va comunicar a nosaltres, des del dijous 

12/03 i com a conseqüència de les mesures preses per la prevenció del contagi del coronavirus, la 

nostra instal·lació està tancada fins a nova ordre. 

 

Hem esperat uns dies a tornar a posar-nos en contacte amb tots vosaltres perquè crèiem important 

tenir més informació de com evolucionava la situació per prendre les decisions més encertades. A 

continuació doncs us informem de les decisions preses. 

 

• Aquells/es de vosaltres que sigueu socis o abonats i per tant estigueu pagant una quota heu 

de saber que; 

o Respecte la quota de març, ja cobrada, s’està estudiant COM COMPENSAR la part 

que no s’ha pogut consumir i es comunicarà quan s’hagi pres la decisió. 

o Mentre duri el tancament de la instal·lació, les quotes NO ES COBRARAN. 

 

• Aquells/es de vosaltres que estigueu inscrits a cursets o activitats del Club; 

o Pel que fa al mes de març, a cada curset o activitat es buscarà  la millor solució 

possible, intentant RECUPERAR SESSIONS si és possible o COMPENSANT d’alguna 

manera les sessions que no s’han fet. Informarem  properament a cada cas. 

o Respecte els cobraments d’Abril i següents si s’allargués aquesta situació, NO ES 

COBRARAN mentre la instal·lació segueixi tancada. 

 

• Recordeu que tot i que la data inicial d’obertura prevista al comunicat de l’Ajuntament era el 

divendres 27/03, tingueu en compte que aquesta data es pot allargar ja que les mesures 

preses a nivell estatal ens obliguen al confinament a casa com a mínim fins al diumenge 

29/03, i a més aquesta data dependrà de l’evolució de la pandèmia. Quan tinguem 

informació oficial anirem informant. Podeu recuperar el comunicat inicial de l’Ajuntament 

cliqueu aquí; 

https://www.vic.cat/news/l2019ajuntament-de-vic-activa-un-protocol-per-prevenir-el-

contagi-del-coronavirus 

 

 

Des del club volem continuar estan al vostre costat en aquesta situació tant difícil i per això us 

animem a visitar les nostres xarxes socials on anirem penjant contingut perquè seguiu cuidant-vos. 

Podeu clicar a: https://www.instagram.com/vicetb_experiencies/. 

 

Si qualsevol de vosaltres té cap consulta, estem a la vostra disposició i pot formular-la enviant un e-

mail a info@vicetb.cat. 
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