NORMATIVA TENNIS I PÀDEL - A partir del 5 de Juliol 2021
ACREDITACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE TOTS ELS USUARIS
Per a l'accés a les pistes de pàdel és obligatòria la presentació a recepció del CEM d'un dels 2 tipus de
justificants:
●
●

El tiquet expedit per la màquina pagat a recepció
El mail rebut per l'usuari de "RESERVA CONFIRMADA”

És necessari també que els 4 jugadors passin prèviament per recepció per tal d'identificar als usuaris. En cap
cas es permetrà la reserva a nom d'una persona que no sigui cap dels jugadors.

RESERVA DE PISTES
Els torns de reserva de les pistes seran en franges de 75 minuts, amb un màxim de 4 jugadors per pista, i
aquestes es podran fer amb 7 dies d'antelació. Els abonats podran fer 4 reserves al mes a preu 0€.
Una vegada conclòs el temps de reserva de joc, tots els usuaris hauran d'abandonar les pistes i recollir les seves
pertinences.
La reserva de pistes es podrà realitzar a través del web CEM EL PAPIOL o a través de l'APP CONNECTA.
La no utilització d'una pista reservada s'haurà de comunicar amb 8 hores d'antelació; de no fer-ho, es
carregarà el 100% de l'import de la pista a la persona que va fer la reserva i es negarà el poder fer futures
reserves.
Les devolucions del lloguer de les pistes que s'anul·lin dins el temps establert es poden canviar per abonaments
(moneder o cupó) o per una altra pista per un altre dia. En cap cas es retornaran els diners en metàl·lic.

CLAUS DE LES PISTES
Les claus de les pistes seran entregades a la persona la qual tingui reservada la pista. Un cop finalitzat el
temps reservat, retorneu la clau de la pista a la recepció del CEM. En cas de no retornar-la, es generarà un
import de 5€ a nom de la persona que hagi fet la reserva.

PREUS DE LES PISTES
L’import de la reserva de la pista variarà en funció de si es hora Vall o Punta, i s’aplicarà un import a cada
participant en funció del seu rol, entenent rol com Abonat o No abonat, el qual s’haurà d’abonar en el moment en
que finalitzi la reserva. El càrrec de la llum només s’aplicarà a aquelles reserves que per franja horària ho
requereixi.

Hora Vall Dilluns a
Divendres (fins les
17h)

Hora Punta Dilluns a
Divendres (a partir de
les 17h)

Caps de setmana

LLUM

Abonat

No abonat

Abonat

No abonat

Abonat

No abonat

-

GRATIS

2€

2€

4€

2€

4€

3,60€

