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 Cal reservar les pistes de pàdel prèviament .
Hi haurà 1 pista disponible per reservar de manera presencial (a partir del les 6.30h);
les restants (excepte la reservada per fer classes) , es podran reservar per telèfon
(a partir dels 7.30h).
 El soci únicament podrà reservar 1 pista per dia i aquest soci haurà de ser jugador del
partit amb una duració de 90 minuts.
 Hi haurà possibilitat d’inscriure’s en llista d’espera, per si hi hagués alguna baixa.
 Excepte causa justificada (pluja, malaltia, etc), cada vegada que la pista no sigui
utilitzada, el soci que hagi fet la reserva no podrà tornar a reservar durant un període
de 15 dies.
Per no incomplir aquest punt, per cancel·lar una reserva s’haurà d’avisar 6h abans de
l’hora reservada.
 La pista quedarà reservada en el moment que el club tingui constància del número de
soci i nom complet de qui fa la reserva.
 Les persones NO sòcies que vulguin reservar una pista ho podran fer el mateix dia de
joc de manera presencial i abonar per avançat l’accés d’un mínim de 2 jugadors.
 En el cas de campionats, tant socials com federatius, l’ús de les pistes serà preferent i
segons disponibilitat. El club farà el possible almenys, per deixar una pista lliure per als
socis.
 L’import de la llum s’abonarà sempre en efectiu a recepció en finalitzar l’activitat.
 En el cas que un soci marxi sense abonar alguna partida del lloguer de la pista i/o llum
aquest import serà carregat al seu compte.
 Si s’utilitza material per a les activitats cal tornar-lo al seu lloc.
 No es permet fer activitats a les pistes sense samarreta.
 És important no accedir a les activitats passats 10 minuts des del seu començament en
el cas de cursets de pàdel.
 No es pot menjar ni entrar objectes de vidre a les pistes, ni fer sorolls que puguin
molestar el joc de les altres pistes. El club no es responsabilitza dels contratemps
climatològics (pluja, vent, ...) que puguin succeir des del moment de la reserva fins a
l'hora del partit. Sense perjudici que el soci se n’informi. El personal de recepció
intentarà avisar que les pistes no es troben en condicions per jugar a la persona que
hagi fet la reserva.
 Les tasques de neteja o manteniment de les pistes únicament les poden realitzar el
personal del Club. No obstant això, si es consideressin en algun moment insuficients,
es passarà avís a recepció.
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