NOU SISTEMA DE RESERVA DE PISTES
1.- La reserva de pistes es farà per la pàgina web del Club o per la App per mòbils o tablets
seguint les indicacions oportunes. Els No Socis reservaran pista trucant al telèfon del Club.
2.- La reserva de pista només es podrà fer per les següents 48 hores.
3.- Un Soci no pot reservar pista fins que no hagi acabat el seu partit.
4.- Només es podrà reservar una pista al dia. Si es vol fer una segona reserva el mateix dia
entre les 09:00 i les 16:00 h., s’haurà de notificar per telèfon i el responsable de pista donarà el
vist i plau, si s’escau.
5.- El número de la pista es donarà des de secretaria cinc minuts abans de començar l’activitat.
Tots els jugadors han de validar la seva entrada a la pista passant prèviament per secretaria a
confirmar la seva presència.
6.- Si es fa ús d’una pista sense previ avís, el responsable de control de pista podrá verificar
que els quatre jugadors corresponen a la reserva feta. En cas de comprobar alguna
irregularitat podrà deixar sense efecte la reserva suspenent l’ús d’utilització de la pista durant
aquest horari.
7.- Els No socis hauran de fer el pagament abans de fer ús de la pista.
8.- Si hi ha un canvi de jugador dins d’una reserva, el soci titular de la reserva ho haurà de
notificar per telèfon al Club. En cas de no fer-ho, es considerarà “Falta lleu”.
9.- Si un cop acabat un partit, un jugador es vol afegir en unaltra reserva per qualsevol motiu,
ho haurà de comunicar al responsable de control de pistes i será ell qui doni el corresponent
permís o denegarà l’accés. En cas de no fer-ho, es considerarà “Falta lleu”.
10.- Passats quinze minuts de l’hora de la reserva, si no hi ha ningú a la pista, es donarà per No
Presentats i la pista tornarà a quedar lliure per poder-la utilitzar de nou. El Responsable de
control de pistes podrà tornar-la a assignar a qui correspongui.
11.- Per anular una pista, és obligació del titular de la reserva comunicar-ho per telèfon al Club
com a mínim amb quatre hores d’antelació i exposar els motius d’anulació. Si la reserva inclou
a No Socis, el cost de la mateixa, serà carregat al titular de la reserva en cas de no haver anulat
en temps i forma. Si el titular de la reserva no comunica l’anulació seguint el procediment
esmentat, es considerarà com a “Falta greu”.
12.- Per entrar a pista s’ha d’anar vestit i calçat adeqüadament. Dins la pista no es pot anar
sense samarreta.
13.- No es permet menjar ni fumar dins les pistes ni en el Club. Només en les zones habilitades.
14.- S’ha de respectar les instal-lacions i tenir cura de no molestar a la resta de jugadors.

15.- El públic, acompanyants o familiars esperaran i/o miraran el partit des de l’exterior de la
pista.
16.- La durada de les reserves són: Tennis individual 1 hora, Tennis dobles 1:30 hores, Pàdel 1
hora. Només es pot modificar per escola, campionats o altres esdeveniments.
17.- No es llogaran pistes a menors de 14 anys si no van acompanyats d’un adult.
18.- Els Socis seran els responsables dels seus convidats. En el cas que algun convidat (No Soci)
no pagui l’ús de la pista, el Club li cobrarà al titular de la reserva.
19.- Es reserva el dret d’admissió.

SANCIONS:
-Falta lleu: aquesta sanció comportarà una advertència formal per part del Club a l’infractor.
Serà notificada per qualsevol canal de comunicació que utilitza el Club habitualment.
La acumulació de tres (3) faltes lleus suposarà la impossibilitat de jugar durant els propers set
dies de calendari.
-Falta greu: aquesta sanció comportarà una advertència formal per part del Club a l’infractor.
Serà notificada per qualsevol canal de comunicación que utilitza el Club habitualment.
La acumulació de dues (2) faltes greus suposarà la impossibilitat de jugar durant els propers
set dies de calendari.

