PROMOCIONS PER CAUSAR ALTA COM A SOCI NUMERARI
del Club Tennis Reus Monterols
1.

PROMOCIÓ PER A SOCIS MENORS DE 28 ANYS

Tots els socis aspirants, fills de soci numeraris, passaran automàticament a ésser socis de
número (numeraris) i se’ls facilitarà un Títol Social si compleixen les següents condicions:
a)

Que ho demanin o bé facin activitats al Club.

b) Haver pagat ininterrompudament durant 8 anys les quotes que li corresponguin per
la seva categoria o edat (les quotes generals d’adults majors de 26 anys
computen per dos unitats de temps). En cas de portar pagat ininterrompudament
al menys 4 anys a partir de l’inici de la promoció és podrà sol·licitar a la secretaria
del Club un període de màxim 6 anys (temps carència promoció) sense pagament
de quotes durant el qual no es perdrà l’acumulat. El pagament de quotes durant el
període de carència serà acumulable per aconseguir el Títol Social objecte
d’aquesta promoció, només si són de més d’un any consecutiu.
c)

No pagaran preu d’emissió ni traspàs al Club pel Títol Social.

d) Podran registrar el nou Títol Social sempre i quan hagin pagat les quotes
esmentades en l’apartat b i començat el període de pagament de quotes
ininterromput abans de complir els 26 anys. A partir del registre estaran obligats
amb els deures dels socis numeraris i complir amb les obligacions que demanin els
estatuts del Club.
2.

PROMOCIÓ PER A PERSONES MENORS DE 18 ANYS I FILLS DE NO SOCI

Tots els socis aspirants menors de 23 anys que no siguin fills de socis numeraris, passaran
automàticament a ésser socis de número (numeraris) i se’ls facilitarà un títol social si
compleixen les següents condicions:
a)

Que ho demanin i els registrin a la secretaria o bé facin activitats al Club.

b) Haver pagat ininterrompudament durant 8 anys les quotes que li corresponguin per
la categoria o edat.
c)

Hauran de registrar el nou Títol Social quan hagin pagat les quotes esmentades a
l’apartat b i començat el període de pagament de quotes de forma ininterrompuda
abans de complir els 18 anys i a partir del registre estaran obligats amb els deures
dels socis numeraris i complir amb les obligacions que demanin els presents
estatuts.

d) Aquesta promoció es pot fer extensible a persones fins als 23 anys (inclosos) en els
següents casos:
e) El nou soci ve recomanat per un soci existent amb una antiguitat mínima d’un any.
f)

El Club promou una campanya de captació per a menors de 23 anys.

