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NORMATIVA RESERVA PÀDEL 

 

Si no soc soci/a com puc fer una reserva de pàdel? 

 

- Mitjançant el Gestor de Reserves Online (obert de les 8h a les 24h), et pots donar 

d'alta entrant a www.lesargelagues.com. 

- Trucant per telèfon en horari de recepció al 938439160 o al 640218817. 

- A la mateixa recepció del Club. 

- A través del Whatasapp del Club al 640218817. 

 

No essent soci/a quin es el funcionent per fer les reserves de pàdel? 

 

- Pots fer la teva reserva amb 7 dies d’antel·lació en les pistes 4 i 5. 

- Pots reservar com a màxim 1 hora per dia. Si no ve ningú al darrera teu pots seguir 

jugant. Tot i així el Club permet reserves d’un màxim d’1,30h mentre no causi greuge a 

cap altre jugador/a. 

- El Club adequarà les hores partides en dies de màxima afluènicia. 

 

Si no soc soci/a puc anul·lar una reserva? 

 

- La resposta es si, recorda però que s'ha de fer 12h abans de la reserva. Pots fer-ho a 

través de tots els mitjants a dalt detallats. 

- Et demanem que facis un bon ús de les reserves i anul·lacions ja que afecten a tots i a 

totes les persones que utilitzem les pistes.   

 

Si no soc soci/a que he de fer per tenir llum a les pistes? 

 

- Tu mateix/a pots engegar-les quan vulguis amb els interruptors que hi ha a les pistes. 

- El preu del llum es de 3€/hora i 4€/hora i mitja.   

 

No essent soci/a podem jugar si som menys de 4 jugadors/es? 

 

- Si, sempre i quan juguis de dilluns a divendres abans de les 18h de la tarda i 

preferentment en la pista nº1 sempre que estigui lliure. 

- El preu serà de 4€/jugador/a. 

- Durant els caps de setmana dependrà del volum de reserves que hi hagi. 

 

Essent no soci/a puc repetir partida? 

 

- Si, sempre i quan repetiu partida només 1 o 2 jugadors/es d’una reserva anterior. 

 

Essent no soci/a puc fer un canvi de pista? 

 

- Si, sempre i quan facis la teva petició a la recepció del Club i allà es determini que el 

canvi no interfereix en la organització les pistes. 

http://www.lesargelagues.com/

