
RESERVES
1. El sistema de reserva podrà ser presencial o telefònic mitjançant la comunicació al personal de la recepció del 
Club o per internet a traves de la web.
2. El responsable de la reserva serà un sol soci.
3. S’estableix un sistema de fiança per la reserva.
 3.1 Per poder efectuar una reserva  s’haurà de fer efectiu  al Club un dipòsit de 10 €.
 3.2 En el cas de no ocupar una pista reservada prèviament es perdrà aquest dipòsit, quedant el jugador   
 en situació de Soci sense la dret de reservar fins a tornar a fer efectiu el dipòsit de 10 €. 
4. Condicions de reserva:
 4.1 Es podrà efectuar reserva de pista el mateix dia per telefon i presencialment i els set següents a més   
 de poder fer-ho per la web des de les 8h fins a les 22h.
 4.2 El límit de temps per anul·lar una reserva és fins a tres hores abans de l’hora d’ocupació i sempre  
 abans de les 15h.
5. El mateix soci  podrà  tenir tres reserves fetes en el període dels set dies següents.
6. En un mateix dia només es podrà tenir feta una reserva al matí (8h a 13h) i una a la tarda (13h a 22h).
7. Les reserves s’ajustaran als següents horaris:

OCUPACIONS
8. La reserva tindrà caràcter definitiu si 5 minuts abans de l’hora prevista s’ha confirmat a recepció.

9. Si l’ocupació es preveu realitzar més tard de l’hora prevista s’ha de notificar a recepció. Només està permès 
ocupar la pista amb un retràs de màxim de 30 minuts.
10. És obligatori que abans d’entrar a la pista tots els jugadors hagin passat per la recepció a identificar-se.
11. En cas de no confirmar la reserva, aquesta queda sense validesa i la pista queda lliure a disposició del socis.
12. L’assignació del número de pista es farà si hi ha el soci que ha fet la reserva i un altre jugador dels quatre 
ocupants a recepció i no abans d’una hora de l’hora reservada.
13. El jugador que ocupi una pista més d’una vegada en el període horari de 8 a 13h o de 13 a 22h haurà 
d’abonar al Club l’import de 6€ per ocupació a partir de la segona ocupació a no ser que en el moment 
d’aquesta ocupació hi hagi pistes buides.
14. El soci que ha fet la reserva se’l considera responsable de les incidències que puguin sorgir, i per tant 
perdrà el diposit de fiança de 10€ i no podrà reservar fins a reposar-lo si els jugadors que estan en pista no 
corresponen amb els que s’han identificat amb la voluntat d’amagar una segona ocupació o un invitat, etc.

CAMPIONATS
15. Per els partits de campionat el jutge àrbitre adjudicarà una pista i un horari que en cas de ser modificat pels 
socis, s’haurà de notificar al jutge encarregat i a recepció. En el cas que un partit de campionat es jugui fora de 
l’horari previst en l’ordre de joc, s’haurà d’ajustar al quadre d’horaris establert per a l’ús normal sense tenir dret a 
acabar el partit si hi ha una reserva a continuació.

16. Els campionats organitzats al Club o els disputats pels equips representants del Club, podran ocupar la totalitat 
de les pistes sempre que el número de participants o partits així ho obligui i prèvia comunicació als socis en els 
taulers d’anuncis del Club. 

INCIDÈNCIES
17. Les incidències que puguin ocórrer tant per errades del sistema informàtic, com del personal del Club 
seran solucionades per les persones responsables del Club.
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