CONDICIONS DE CONSERVACIÓ DE LES PISTES:
Les pistes de pàdel són d’ús exclusiu per a la pràctica d’aquest esport. Tant les pilotes
com les pales hauran de ser les apropiades pel pàdel.
Els menors de 14 anys sols podran accedir-hi si juguen amb altres practicants adults.
Els usuaris han de seguir les observacions i requeriments del personal de les instal·lacions.
Dintre de les pistes només es permetrà l’entrada estricte dels/les usuaris/es de la
reserva.
Abans d’accedir a les pistes, els/les usuaris/es hauran d’eliminar tot tipus de restes de
terra, fang , etc que puguin dur al calçat. Igualment, en sortir de la pista no deixaran
abandonat cap tipus d’utensilis, ampolles, pots, bosses, etc,..
El Club Nàutic Garraf no es farà responsable d’aquells objectes descuidats dintre de
les pistes, ni de les pilotes que hagin pogut caure fora de la zona de joc.
Si el/la usuari/a observa alguna anomalia o desperfecte a les instal·lacions, ho haurà
de notificar a recepció.
Dintre de les pistes resta totalment prohibit fumar ni introduir cap tipus d’aliment, ni
cap objecte extern a la pràctica del pàdel. Es podran introduir begudes refrescants (no
alcohòliques i amb envasos no de vidre)
En cas de necessitat, la Direcció podrà reservar, o suspendre, la utilització de les
instal·lacions per la celebració de qualsevol esdeveniment esportiu o activitat que sigui
necessària, així com per tasques de manteniment.
Tots els usuaris i/o abonats han de tenir cura del bon ús de les instal·lacions. L’
incompliment de les normes d’utilització podrà suposar l’expulsió de les instal·lacions.
La reserva i la utilització de les instal·lacions suposa l’acceptació d’aquestes normes
generals .
NORMES D'ÚS PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PISTES DE PÀDEL
CONDICIONS PER LA RESERVA I UTILITZACIÓ DE LES PISTES
1. Els jugadors han d’entrar a les pistes amb indumentària adequada per al pàdel, amb
la part superior del cos coberta, pantaló o faldilla i sabatilles esportives amb sola de
goma.
2. Per fer ús de les pistes de pàdel podrà fer-se una reserva, el dia anterior o el dia en
què es jugui facilitant el nom i el nº de soci/abonat participants.
3. Temps de reserva: 4 persones disposen d’una hora, 2 persones disposen de mitja
hora.
Un cop acabat el temps de joc, es pot fer una nova reserva pel mateix dia o bé, es pot
seguir jugant si no hi ha una altra reserva posterior efectuada.
4. Si es reserva pista i no es pot venir, es indispensable avisar a les oficines del Club al
telèfon de reserva: 93 6320013

