NORMATIVA DEL CLUB
1. NORMES DE RESERVA DE PISTES:
1.1. Per a la utilització de les pistes de Pàdel s’haurà d’anar amb roba i calçat esportiu adequat.
1.2. El Club declina tota responsabilitat de les lesions que es puguin originar derivades de la pràctica esportiva.
1.3. Els torns de reserva de les pistes seran en períodes de 1h 15m.
1.4. Per reservar pistes s’haurà de deixar nom i cognoms i un telèfon de contacte, en cas de no ser soci.
1.5. Per poder fer ús de les pistes i/o l'Escola de Pàdel, s'hauran d'abonar prèviament les tarifes establertes.
1.6. Els socis poden reservar pista amb fins a 9 dies d'antelació, mentre que els no socis tindran 7 dies.
1.7. El temps de cortesia de les reserves serà de 15 minuts, transcorreguts els quals sense utilitzar la pista, el Club
podrà disposar lliurement de la instal·lació, podent ser atorgada a d'altres jugadors presents.
1.8. El Club podrà dur a terme activitats de Pàdel que alterin el sistema habitual de reserves.
1.9. Els rebuts retornats de domiciliacions bancàries que no corresponguin a un error per part de l’administració del
club seran passats de nou amb els càrrecs corresponents.

2. NORMES GENERALS:
2.1. Demanen es mantingui el silenci per respectar el temps de joc.
2.2. Està prohibit anar sense samarreta per les zones comunes.
2.3. Està prohibit passar per sobre de la xarxa.
2.4. No es pot menjar ni fumar a la zona esportiva, fora de les zones delimitades amb tal finalitat.
2.5. Està prohibit córrer pels passadissos de la zona esportiva.
2.6. Per raons de seguretat, demanem que els menors de 9 anys estiguin acompanyats per un adult en tot el recinte.
2.7. El Club disposa de Sala Infantil No Vigilada, i deriva qualsevol responsabilitat sobre els menors.
2.8. Serà responsabilitat de pares o tutors, els desperfectes que els menors provoquessin per vigilància inadequada.
2.9. No es permet l'entrada d'animals.
2.10. No es permet l'entrada sota sospita d'estat d'embriaguesa.
2.11. El Club no es fa responsable dels objectes de valor que s'extraviïn dins les instal·lacions.
2.12. Els canvis o devolucions de la nostra botiga només es podran realitzar en els primers 15 dies.
2.13. Queda prohibit llogar les pistes per donar classes, ni entrar carros de pilotes aliens al Club.

3. HORARIS I TARIFES:
●

Dilluns a Divendres 9h a 16h:

Socis: 1 € -- No Socis: 4 €.

Preu pista: entre 4 € (4 socis) i 16 € (4 no socis)

●

Dilluns a Divendres 16h a 23h. Socis: 2 € -- No Socis: 5,50 €.

Preu pista: entre 8 € (4 socis) i 22 € (4 no socis)

●

Dissabtes 8h a 22h:

Socis: 2 € -- No Socis: 5,50 €.

Preu pista: entre 8 € (4 socis) i 22 € (4 no socis)

●

Diumenges i festius 8h a 21h:

Socis: 2 € -- No Socis: 5,50 €.

Preu pista: entre 8 € (4 socis) i 22 € (4 no socis)

En el cas de voler llogar pista per a 2 jugadors, aquests haurien d'abonar l'import total de la pista com a No Socis.

4. ALTRES:
4.1. Disposem de fulls de reclamacions i/o suggerències a disposició dels usuaris.
4.2. El Club es reserva el dret a interpretar el present text per mitjà del seu propi personal.
*La normativa queda oberta a possibles canvis, segons les necessitats, per a un funcionament òptim del Club.
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