
CLUB DE TIR JORDI TARRAGO 

USUARIS D’AIRE COMPRIMIT 

 

L’usuari exclusiu per aire comprimit va nàixer per una voluntat del club Jordi Tarragó, de donar 
visibilitat al nostre esport i amb l’objectiu, a llarg termini,  d’incrementar,  la massa social del 
club 

Es contemplen dos tipus d’usuaris d’aire: 

1.- Els destinats a fomentat l’afició al tir Olímpic i esportiu (usuari bàsic) 

  2.-Els necessaris per promocionar l’escola de tir (usuari vinculat a l’escola) 

Per tenir dret a aquesta condició de soci vinculat, els supòsits son: 

   a.- Un familiar directe, es alumne de la nostra escola de tir. 

b.- Hi ha una vinculació en les activitats escolars. 

L’horari de gaudiment de les nostres instal·lacions, per ambdues modalitats d’usuaris d’aire 
serà el mateix que esta establer pels socis de ple dret, i exclusivament en modalitat 
d’entrenaments lliures en les galeries adaptades per aquesta qüestió. 

Deures de l’usuari d’aire 

Ha de fer efectiva la anualitat establerta en concepte de pagament per ús de les nostres 
instal·lacions i obligatòriament tramitar la llicència Federativa per mitja del nostre club. 

Drets dels usuaris vinculat a l’Escola 

L’usuari d’aire vinculat a l’Escola tindrà dret semblants al soci de ple dret, amb l’excepció de: 

Vot en l’Assemblea General 

Subvencions de cap mena 

Les tirades de globus i les del “PAVO” del NADAL 

Participació en tirades socials 

No obstant el dia de la tirada social, i sense inscripció prèvia, podrà participar si això no 
representa l’ampliació de tandes, en l’acta de les no sortirà en cap classificació social i 
no es tindrà en consideració la seva participació.  

L’usuari d’aire del nostre club vinculat a l’Escola, podrà fer efectiva la seva participació 
sobrevinguda, en les competicions de pagament prèvia (tirades extraordinàries) 

 



Qualsevol usuari d’aire comprimit te l’opció d’assolir la categoria de soci de ple dret, per 
aquesta requalificació haurà de fer pagament de la quota d’entrada integra que en el seu 
moment es va deixar en suspensió. 

 

Tarragona a 30 de novembre de 2021 

 

X. Fau 

President 

Club de Tir Olímpic Jordi Tarragó 

 

 


