
      

NORMES BÀSIQUES D’UTILITZACIÓ DE LES PISTES DE TENNIS 

 

TEMPORADA D’ESTIU 2021 

(Durant el període d’obertura de la piscina) 

L’horari d’utilització de les pistes, serà de 10:00 a 20:00 

 

PREUS : 

 Gratuït per als socis del Club - Secció Tennis 

 Socis del Club, però no de la Secció de Tennis: 3€/hora/persona 

 Acompanyants de socis de la Secció de Tennis: invitació o 8€/hora/persona 

 No socis del Club: 8 €/hora/persona i per utilització enllumenat elèctric 3€/hora (Únicament es permetrà l'ús de les 

pistes a no socis, sempre que hi hagi com a mínim dues pistes disponibles en el moment del registre) 

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

 

NORMES GENERALS  

1. Per accedir a les pistes, cada usuari s’haurà de registrar, presencialment, al bar de la piscina i lliurar el carnet de soci 

(pels no socis, el DNI). La reserva es farà per intervals de 30 minuts i per la primera pista que hi hagi disponible. Els 

jugadors rebran la clau de la pista i al tornar-la, després del temps de joc, es retornarà el carnet. No es poden fer 

reserves amb anticipació. 

2. Els socis que es registrin per jugar hauran de ser els mateixos que juguen. 

3. En cas de que totes les pistes estiguin ocupades, no podran fer una reserva per a l’hora següent, aquells 

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

4. La reserva i/o utilització de les pistes serà com a màxim d’un hora. 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 l’hora d’entrada hagi estat més tard que la que marca el registre. 

5. Cap jugador podrà estar inscrit en 2 o més pistes. 

6. Els usuaris que no estiguin disponibles per utilitzar les pistes no podran cedir el seu nom per a l’ús d’altres persones. 

7. 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. 

8. Per poder utilitzar les pistes de tennis fora dels horaris habituals o si no hi ha cap responsable a les instal·lacions, 

caldrà trucar als telèfon 650 664 909 (Martí Carrascosa) o al 607 299 692 (Paco Moral). 

9. Únicament el responsable de la secció de Tennis i la Junta del CE Moià podran reservar les pistes en els casos i 

condicions següents: 

 Campionats. 

 Escola de tennis. 

10. S’exigirà portar roba esportiva d’acord amb l’activitat: calçat esportiu amb sola adequada per al tipus de paviment. 


