2017/2018
NORMES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
1. És obligatori per a tothom la utilització de la vestimenta i del calçat adequat a
cada disciplina, i no es permetrà la utilització de les pistes a cap jugador que no
vagi vestit adequadament.
2. Els usuaris no podran utilitzar les pistes circumstancialment per causes
climatològiques (gel, neu, pluja, etc...) o per haver d’ésser preparades o
reparades.
3. La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva correspon exclusivament als
usuaris. És convenient que cada persona conegui les seves possibilitats i
limitacions abans d’iniciar qualsevol activitat física.
4. La quota de soci/a no contempla l’ús de la piscina, tot i així els socis/es en
podran fer ús sempre que la piscina estigui disponible i a punt; en cas de dubte
caldrà preguntar a la recepció del Club.
5. Els menors de 12 anys que es banyin a la piscina hauran d’estar vigilats pels seus
pares.
6. No es permet menjar i beure dins la zona de piscina.
7. Tothom haurà de comportar-se, en tot moment, amb la màxima correcció i
respecte cap a tots els altres.
8. Els usuaris que ocasionin danys a les instal·lacions en seran els responsables, al
mateix temps també dels danys que puguin ocasionar els usuaris menors d’edat
al seu càrrec i/o els seus convidats ocasionals.
9. Cal que tothom respecti el nº de pista que té assignat.
10. Cal ser puntal tant a l’hora entrar a la pista com per sortir
11. A les pistes es podrà entrar a jugar amb un màxim de 4 pilotes. Només els
entrenadors del Club podran utilitzar més de 4 boles, bancs, tubs, cadires,
cubells, cons, etc...
12. No es permès de menjar dins les pistes de tennis i pàdel.
13. Està prohibit fumar en tot el recinte, només es podrà fumar en la terrassa exterior
habilitada per aquest ús.
14. Cal respectar l’ordre i la tranquil·litat de tots els usuaris de les instal·lacions.
15. Cal respectar la tranquil·litat dels veïns del Club.
16. La matrícula d’ingrés de soci/a nous es d’un mínim de 50€ a un màxim de 150€.
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