
 
 
 

ACTIVITAT DE FORMACIÓ EQÜESTRE 2021-2022 
 

CLAUSULES DE LA MATRÍCULA 
 
PRIMERA.- L’objecte d’aquest document és establir els termes per dur a terme 
l’activitat de formació eqüestre a les instal·lacions d’Equusvic. 
 
SEGONA -  La duració d’aquesta activitat serà d’una hora de classe setmanal, de 
setembre a juny. 
 
TERCERA - Per dur a terme aquesta activitat, Equusvic hi destinarà 1 monitor/a, les 
instal·lacions del centre hípic, els cavalls i el material obligatori de seguretat (casc i 
armilla protectora). 
  
QUARTA -   El preu per cada alumne és de 65 € mensuals, que es pagaran abans del 
dia 10 de cada mes. 
 
CINQUENA -  Els alumnes matriculats han d’obtenir la llicència federativa atorgada per 
la Federació Catalana d’Hípica. És pot optar per la llicència escolar o per la llicència 
regional. Un cop l’alumne estigui federat ha de subministrar el codi CT a Equusvic. 
 
SISENA –  Si un alumne no assisteix per motius personals a una classe que Equusvic 
imparteix, aquesta classe no es podrà recuperar. Tampoc es poden recuperar els dies 
festius. Si per causa del temps Equusvic considera que no es pot fer una classe (pluja 
abundant o vent fort) es comunicarà als afectats i no es realitzarà. Aquesta classe 
tampoc es podrà recuperar. Tanmateix, independentment de les causes, Equusvic 
garanteix sempre un mínim de 3 classes  per  mes. Les classes que no s’hagin 
realitzat (fins arribar a 3 classes mensuals) es podran recuperar pactant un horari entre 
l’alumne i Equusvic. 
 
SETENA – Equusvic no cobrarà cap import per la matrícula dels alumnes en començar 
el curs. De totes maneres, els alumnes matriculats que comencin aquesta activitat es 
comprometen a realitzar-la fins al mes de juny. En cas que un alumne vulgui 
abandonar  l’activitat a mig curs ho haurà de comunicar amb un mes d’antelació i 
haurà de pagar el cost de la matrícula de de 65 €.  
 
VUITENA – Tots els alumnes es comprometen a tenir un comportament de respecte 
envers als companys, als animals i a les instal·lacions. En cas que es detecti algun 
problema d’aquest tipus, Equusvic demanarà acabar amb el desenvolupament 
d’aquesta activitat. 
 
 
I en prova de conformitat es signa en data i lloc especificats 
 
 
 
Vic, ...........de.............................202..... 


