REGLAMENT DE RESERVES DE PISTES DE PÀDEL
Efectiu a partir del 5 /novembre/2018
La Junta Directiva del CT Tarragona implanta aquest nou servei pels socis/es del Club
com a prova pilot, on podran reservar pistes de pàdel des de la pròpia web del Club.
1. COM FER-HO
Abans de res, per poder accedir aquest servei, haureu de demanar la vostre clau i codi a les oficines
del club.
Entrar a la web del Club: www.tennistarragona.com i anar a “Àrea de socis”
___________________________________________________________________________________
2. NORMES D’UTILITZACIÓ


El responsable de la reserva sempre serà el soci/a sol·licitant.



El Club destina com a pistes de reserva les pistes 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 14 de pàdel 12, 13,
14 i 15 de tennis i 1 i 2 d’esquaix.



Aquest servei no té cap cost pel soci/a.



La reserva es farà efectiva quan el soci, juntament amb els seus companys es presentin al club
al menys 15 minuts abans de començar la hora reservada.



El sistema permet tenir dues reserves simultànies en 7 dies naturals.



Un cop consumida una reserva, pots realitzar-ne una altra en els 7 dies naturals.



El pot realitzar una reserva pel matí i una altra per la tarda sempre respectant les 5 hores
entre les dues reserves.



Si no és fa ús de la reserva, és obligatori anul.lar-la com a mínim 5 hores abans de l’hora
d’inici.
Consulteu el manual de com fer-ho



En el cas de reservar pista i no presentar-se ni avisar a la recepció del Club, La Junta Directiva
podrà aplicar la normativa interna de conducta i penalitzar amb 10 euros de sanció al soci/a
que va fer la reserva.



En cas de no ocupar la pista més tard de 10 minuts passada la hora de reserva, la pista
romandrà lliure.

__________________________________________________________________________________________________
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La resta de normes d’utilització de les pistes són les mateixes del reglament intern.



El Club es reserva el dret de variar els horaris de reserves segons les necessitats del club per
activitats, campionats o altres esdeveniments.
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