
Les reserves es realitzaran a través del Programa de Reserves On Line.
La reserva es podrà efectuar amb 48 hores d’antelació, a partir de les 22 hores, amb dos dies d’antelació.
Per realitzar la reserva: 

Les pistes de pàdel només podran ser reservades pels socis majors de 12 anys i menors tutelats per un adult. Al adult no li 
comptabilitzarà com a reserva.

El soci podrà convidar un no soci, que haurà de pagar l’entrada corresponent a la instal·lació. 

En la reserva del convidat no soci, caldrà pagar l’entrada abans de jugar. En cas de no fer el pagament, l’import es 
carregarà al soci que ha fet la reserva.

Instants abans (5 minuts aprox.) de començar la partida, és obligatori presentar-se a la pista de joc. Si transcorreguts 10 
minuts de l’hora reservada no es presenten els jugadors, la reserva es donarà per perduda i podran disposar de la mateixa 
altres socis, sol·licitant la reserva al Punt d’Atenció al Soci.

Es podrà reservar una segona hora el mateix dia sempre que no hi hagi cap inscrit i després de finalitzar el temps de la 
reserva anterior. Aquesta reserva es farà al Punt d’Atenció al Soci.

En horari de màxima afluència, no es permet la inscripció a un altre partit mentre no hagi finalitzat el que s’està jugant. 

El Club verificarà que l’ús de les pistes l’efectuïn les mateixes persones que han fet la reserva. En cas contrari, si no hi ha 
cap persona de les que figuraven a la reserva, caldrà que deixin la pista lliure.

És obligatori utilitzar sabatilles esportives especials per a la pràctica del pàdel i vestuari adequat, samarreta i pantaló. 
Queda prohibit entrar en vestit de carrer.

Qualsevol ús indegut de les pistes de pàdel suposarà l’expulsió immediata.

Queda prohibit entrar menjar i begudes dins del recinte de les pistes.

Els socis que reservin torn amb horari on sigui necessària la llum elèctrica 
hauran d’abonar-ne l’import en el moment que vagin a jugar.
 

Les reserves seran d’una hora: Hora d’inici i hora de finalització.

Serà obligatori introduir les 4 persones que hagin de jugar. Hi haurà temps per fer-ho fins a dues hores abans 
de l’inici del partit.
El titular de la reserva podrà fer la validació a través dels terminals tàctils de recepció i de la zona d’aeròbic o 
bé per via telemàtica.
Si dues hores abans del partit no estan inscrites les 4 persones, el sistema alliberarà l’hora i aquesta quedarà 
disponible per a les persones de la llista d’espera. El soci que fa la reserva ha d’inscriure els altres tres jugadors.
Els socis que tinguin hora sol·licitada per jugar i no es presentin sense haver anul·lat la reserva seran advertits. 
En cas de reincidir, seran sancionats amb l’obertura d’un expedient, doncs s’està perjudicant a altres socis.

De dilluns a divendres:  De 6.30 a 22.30 hores 
Dissabte :     De 8.30 a 20.30 hores 
Diumenge i festius:   De 8.30 a 13.30 hores. Horari d’estiu fins a les 18.30h. 

Degut a la gran demanda de reserva de pistes, en horari de màxima afluència (de dilluns a divendres de 16.30 
a 21.30 hores), només podran reservar quatre socis una hora dins de les 25 hores següents de reserva. 
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