
      

     NORMES BÀSIQUES D’UTILITZACIÓ PISTES DE TENNIS 

 

 

 

HORARIS 

 

1.   L’horari d’utilització de les pistes des del 23/06 al 11/09, será de 9 a 21:30 i per a 

la resta de la temporada els horaris seran de será de 10 a 20:00.  

 La persona responsable del Pàdel serà encarregada del control de les pistes de Tennis. 

Serà obligatori presentar el carnet de soci, els que ho siguin, per acreditar la seva 

condició. 

   2. Fora d’aquets horaris, s’haurá de contactar prèviament amb la persona responsable de 

l’oficina del Pàdel, amb el responsable del Bar Pavelló, amb la recepció de la piscina o amb 

la persona encarregada del manteniment. Si no hi ha cap responsable a les instal.lacions 

caldrà trucar als telf 650.66.49.09 Martí Carrascosa o 607.29.96.92 Paco Moral 

 

 

COSTOS 

 

1.  Gratuït per als Socis del Club Secció Tennis 

 

  2. 2 €/hora/persona, Socis del Club, però no de la Secció de Tennis.   

     2,5 €/hora/persona, acompanyants de socis de l a Secció de Tennis. 

     6 €/hora/persona, no socis. 

     3 €/hora, per utilització enllumenat elèctric . 

El menors de 16 anys gaudiran d’un descompte del 50 % sobre els preus  

establerts. 

 

NORMES GENERALS 

 

1. Per la utilització de pistes, no existeix cap preferència a títol individual. 

2. Per entrar a les pistes, s’exigirà portar roba esportiva d’acord amb l’activitat, calçat 

esportiu amb sola adequada per al tipus de paviment. Queda totalment prohibit jugar sense 

samarreta, fumar i menjar a les pistes. 

3. Per tal d’utilitzar les pistes es necessari reservar-les a l’oficina del Paddel, al 

responsable del Bar Pavelló, a la recepció de la piscina o a la persona encarregada del 

manteniment. Hi ha la possibilitat de reservar la pista nº1 amb llums,  amb 24 h d’antelació 

si es vol.  

4. Fora dels horaris habituals o si no hi ha cap responsable a les instal.lacions per poder 

utilitzar les pistes de tennis caldrà trucar als telf 650.66.49.09 Martí Carrascosa o 

607.29.96.92 Paco Moral) 

5. El soci o usuari que tingui una pista reservada i no es presenti puntualment, perdrà la 

reserva. 

6. Els socis que s’inscriguin a la recepció hauran de ser els mateixos que juguen. 

7. En cas de utilització de totes les pistes, no podran fer una reserva per a l’hora següent, 

aquells usuaris/usuàries que estiguin utilitzant les pistes en aquell moment. 

8. Els usuaris que no estiguin disponibles per utilitzar les pistes no podran cedir el seu 

nom per a l’ús d’altres persones. 

 



 

 

9. La reserva i/o utilització de les pistes seria com a màxim d’1h 30min, a no ser que no hi 

hagi ningú esperant, que aleshores podràn seguir jugant. 

10. Cap jugador podrà estar inscrit en 2 o més pistes, i únicament en el cas que en acabar de 

jugar estigui lliure alguna pista, podrà seguir jugant. 

11. Transcorregut el temps d’utilització, els jugadors podran continuar jugant si no hi ha 

cap altre usuari/a inscrit esperant, en cas contrari hauran d’abandonar la pista, encara que 

hagin entrat més tard. 

12. El número de la pista s’assignarà per estricte ordre d’arribada. Sempre que hi hagi 

pistes lliures, l’usuari podrà escollir voluntàriament la pista on vol jugar, sempre que no 

hi hagi ningú jugant l’hora anterior. 

13. Els socis podran convidar altres jugadors abonant el cost addicional. 

14. Les pistes no podran ésser utilitzades per causes de gel, neu, pluja, o d’altres elements 

que puguin deteriorar la superfície de joc. Per motius de reparació o manteniment tampoc es 

podran utilitzar. 

15. Únicament el responsable de la secció de Tennis/Paddel  i la comissió esportiva podran 

reservar les pistes en els casos i condicions següents: 

 - Campionats. 

 - Escola de tennis. 

  

 

 

  

 


