CLUB TENNIS CASTELLAR
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

1. - OBJECTIU
L’objectiu d’aquest reglament és dotar l’entitat d’un conjunt de normes que
regulin el bon funcionament del Club.
2.- ACCÉS AL CLUB
Els socis/es, que es trobin al dia en el pagament de quotes, tenen el dret a l’ús i
a gaudir de totes les instal·lacions, estant obligats a acreditar la seva condició a
requeriment de la Junta Directiva o de persona autoritzada per la mateixa. Els
empleats del Club posseeixen per defecte tal autorització.
No es permet l’accés al Club amb animals, ni vehicles no autoritzats
expressament, excepte en l’àrea del pàrking.
3. - RÈGIM DE CONVIDATS
Els socis i abonats estan autoritzats a portar convidats al Club, sota les
condicions que s’indiquen a continuació:
3.1. - Es obligació ineludible del soci o abonat, inscriure als convidats a
secretaria.
3.2. - El soci o abonat serà responsable del comportament dels seus convidats
mentre romanguin al Club.
3.3. - Cas de que la invitació impliqui la utilització de pistes de tenis, paddel,
deuran ser abonades per part del soci, abonat, o convidat, les quantitats
establertes per l’ús, prèviament a la seva utilització.
3.4. - La resta d’instal·lacions (bar, restaurant, saló social, etc.) és de lliure
accés.
En aquells casos especials pels quals, el soci o abonat precisi de normes
particulars distintes a les indicades, es sol·licitaran per escrit a la Junta
Directiva amb 7 dies d’antelació.

Indistintament del indicat, la Junta Directiva es reserva el dret de variar les
normes senyalades en casos en que el bon criteri així ho aconselli, com pot ser
en festes socials, conferències, campionats, i altres.
4.- RÉGIM D’ USUARIS
Les persones que sense ser socis, abonats, beneficiaris o convidats, desitgin
utilitzar les instal·lacions del Club, tal com pistes de tennis o pàdel , ho faran
sota les condicions següents:
4.1. - El Club es reserva el dret d’Admissió.
4.2. - El sol·licitant s’inscriurà a Secretaria aportant les següents dades:
nom i cognoms, nº de DNI o passaport.
4.3. - El sol·licitant pagarà per avançat les quantitats establertes pel Club, com
lloguer de les instal·lacions corresponents.
4.4. - L’usuari es responsable de qualsevol desperfecte que ocasioni a les
instal·lacions del Club.
4.5. - Solament es podrà accedir a les instal·lacions sol·licitades a més dels
vestidors, barbacoa y bar - restaurant, quedant sotmès als reglaments
d’utilització de les distintes instal·lacions.

5. - EDIFICI SOCIAL – DEPENDENCIES
5.1. - RECEPCIÓ
Lloc destinat a la secretaria i gestió dels diferents serveis del Club.
L’horari de secretaria el fixarà la Junta Directiva
Sent aquest lloc el principal accés a l’edifici social, es recomana romandre el
temps necessari.
5.2. - VESTUARIS I SERVEIS
Són les dependències pel canvi d’indumentària e higiene personal dels usuaris
del Club.
Els usuaris hauran de vetllar per la neteja i el bon estat de vestuaris i serveis,
tancant dutxes i aixetes un cop utilitzats i dipositant tot objecte inútil als
recipients col·locats per tal ús.

Es recomanable utilitzar calçat adequat per aquestes dependències.
No es permet fumar en aquestes instal·lacions.
5.3- BARBACOA I TERRASSA D’ESTIU
5.3.1. - Aquests llocs són de lliure accés a qualsevol persona, encara que el
Club es reserva el dret d’admissió.
5.3.2. - En el bar i la barbacoa, seran els únics llocs on es serviran i consumiran
aliments.
5.4. - ALTRES DEPENDÈNCIES
La resta de les dependències no mencionades als apartats anteriors, es per ús
exclusiu de l’administració i serveis del Club.

6. - UTILITZACIÓ DE LES PISTES DE TENNIS
6.1. - La vestimenta de tenis serà l’establerta al Reglament de la Federació
Catalana de Tennis, no permetre l’ús de vestimenta tal com calçats no
adequats a la pràctica esportiva que es realitzi
6.2. - El Club declina tota responsabilitat per accidents que puguin sobrevenir
per la pràctica d’aquest esport. Per això, recomana proveir-se de la
corresponent llicència federativa, que empara tot risc d’accident derivat
d’aquest esport.
6.3. - Els torns d’ocupació de les pistes seran, d’un hora per els individuals i
d’un hora i mitja per als dobles. A judici de la Junta Directiva aquest temps
podrà modificar-se si les necessitats així ho aconsellin.
6.4. - Per tenir dret a inscriure’s, es necessari que els jugadors estiguin tots al
Club.
Quan al moment de la sol·licitud totes les pistes estiguin ocupades, la persona
encarregada de secretaria establirà una llista d’espera, devent ocupar els
integrants de la mateixa i per ordre d’inscripció, la primera que quedi lliure.
No es concedirà una pista de terra que estigui ocupada, mentre hagi altra de
les mateixes característiques lliure.
6.5. - Quan un soci desitgi jugar, es dirigirà al encarregat de recepció, que
anotarà, al quadre-horari, el nom dels jugadors, i l’horari de joc a la casella de
la pista concedida.

6.6. - Cada soci podrà utilitzar les pistes de tennis, depenent de la situació de
les mateixes.
Per usar les pistes més d’un cop al dia, hauran de complir-se les condicions
que es senyalen:
6.6.1. - A l’instant en que es sol·liciti usar les pistes per segona
vegada, no deurà existir llista d’espera.
Com excepció a lo indicat, un jugador podrà utilitzar les pistes en
més d’una ocasió al dia, si forma part d’un doble en el que els
altres tres jugadors utilitzin la pista per primer cop.
6.6.2. - La Comissió Esportiva està facultada per reservar les
pistes que cregui necessàries amb motiu de competicions o
entrenaments, col·locant els oportuns avisos. Per causa
justificada o si les inclemències del temps ho aconsellin, el
encarregat de pista informarà a Secretaria sobre l’estat de les
mateixes i seran donades d’alta i baixa successivament.
6.6.3. - La Comissió Esportiva senyalarà el número de pistes i
horaris que destinarà a l’escola de tenis i a l’entreteniment dels
equips del Club, avisant oportunament de possibles variacions.
6.6.4. - La Comissió Esportiva senyalarà el número de pistes i
horaris reservats per servei de entrenadors per amb els Socis,
avisant oportunament de les possibles variacions.

7. - ESCOLA DE TENIS
7.1. - L’escola de tenis serà considerada de règim obert, per lo que podran
inscriure’s com alumnes tan els socis, abonats i beneficiaris, així com qualsevol
persona o col·lectiu.
7.2. - Existirà anualment dos cursos, un en temporada d’hivern amb duració
des de Setembre a Juny i altre en temporada d’estiu.
7.3. - La Comissió Esportiva redactarà el reglament de l’escola i competicions
esportives.

8. - INDUMENTARIA
Queda prohibit estar o transitar per les instal·lacions amb una indumentària
impròpia a l’activitat que s’estigui realitzant (vestit de bany, sense calçat, sense
samarreta, etc.
9. - RESPONSABILITAT DELS SOCIS
Els socis o abonats seran responsables dels desperfectes que ocasionin ells
mateixos, els seus familiars o convidats, així com del comportament d’ells
mateixos.
D’acord amb els vigents Estatuts, la potestat disciplinaria correspon els jutges o
àrbitres durant el desenvolupament d'un joc, partit i competició de caire intern
associatiu i a la Junta Directiva en la resta d’àmbits. Les seves decisions en
ambdós casos son inapel·lables.
10. - RESPONSABILITAT DEL CLUB
10.1. - El Club declina tota responsabilitat davant la pèrdua o robatori de
qualsevol vestimenta, objecte o diners a les instal·lacions; així com de
qualsevol accident o lesió que pugui produir-se.
10.2.- La Junta Directiva està facultada per dictar les normes especials de l’ús i
accés al Club per aquells dies o circumstàncies que estimi convenients, com
per exemple festes socials, competicions esportives, assemblees, etc.

11.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
La Junta Directiva es reserva el dret de modificar i incloure noves normes, que
seran aplicables de manera transitòria a partir de la data d’aprovació per part
de la Junta i hauran de ser aprovades per l’Assemblea

