
 

    

INDUMENTÀRIA 
Per la correcta utilització de les pistes de pàdel, s'haurà de vestir amb l’indumentària adient de pàdel, 

quedant prohibit el següent: 

-       Jugar sense samarreta 

-       Jugar descalç 

-       Jugar amb roba de carrer 

-       Jugar amb sabates de carrer 

-       Jugar sense les pales reglamentàries de pàdel 

-       Jugar a qualsevol esport que no sigui el pàdel 

- Saltar i picar amb la pala la xarxa de la red. 

- Agafar la pala sense lligar-se el cordill 

 

CONSERVACIÓ DE LES PISTES 
Per la correcte conservació de les pistes s’exigeix utilitzar el calçat adequat per jugar a pàdel, 

d’aquesta forma la gespa no es deteriora i sobretot s’eviten possibles lesions dels jugadors. Està 

totalment prohibit fumar, beure o menjar dintre de les pistes. 

Tanmateix pel bon mateniment de les pistes, es prega a tots els jugadors que facin l’ús normal de les 

instal-lacions. Si per qualsevol neglicència d’algun jugador, provoqués algun desperfecte en alguna de 

les instal-lacions, se li demanarà responsabilitat econòmica per la reparació del desperfecte produït. 

Si algún jugador notés qualsevol desperfecte dintre o fora de les pistes de pàdel, es prega ho 

comuniqui immediatament al club, perquè es pogués arreglar el més ràpid possible. Està prohibit saltar 

ó passar per sobre la xarxa per cambiar de costat de la pista. 

El club no és farà responsable de qualsevol objecte perdut o robat dintre del recinte del Casal. 

 COMPORTAMENT 
Tota persona que estigui fent servir les instal.lacions, es tindrà que comportar correcte i educadament, 

tanmateix haurà de respectar a totes les persones que estiguin jugant. Està prohibit les obscenitats i 

paraules ofensives durant el joc. 

Tampoc està permès tirar violentament la pilota fora de la pista o contra el contrari mentres no 

s’estigui en joc. No es podrá colpejar la pala contra el terra, la xarxa, el vidre, la reixa o qualsevol 

element que formi part de la pista. 

Si s’observen alguna de les conductes esmenades anteriorment, podrá ser motiu d’expulsió de les 

instal.lacions, sense dret a reclamar res econòmicament. 

 



 

 

HORARIS: 

Els horaris on és podra fer la reserva de la pista són els següents: 

          De Dilluns a Divendres:         de 09:00 a 22:00 

          Dissabtes:                            de 09:00 a 14:00 

          Diumenges i festius:              de 10:00 a 14:00 

Això vol dir, que l’última hora que és podrà fer la reserva de dilluns a divendres és de 21:00 a 22:00, els 

dissabtes de 20:00 a 21:00 i els diumenges i dies festius de 13:00 a 14:00. 

Els jugadors que juguin l’ultima hora, disposaran de 30 minuts per la utilització dels vestuaris. 

RESERVA ON-LINE 

Per poder reservar On-Line, primer de tot cal trucar al Club (93 734 10 11 - 672 378 277), perquè us donin d'alta 

com a usuari del programa, i a continuació rebereu per SMS els codis d'accés i d'aquesta manera ja podreu 

realitzar les vostres reserves. 

Per fer la reserva, es farà fent clik al programa de reserves on-line d’aquesta mateixa pàgina web, on és podrà fer 

la reserva amb l’antelació segons el tipus de soci. 

   

NORMATIVES DE LES RESERVES 

En cas d’intentar reservar una hora de pista i aquesta ja estigués reservada, si la persona vol, tindrà l’opció de 

posar-se en llista d’espera per si hagués alguna anul.lació de l’hora demanada. En aquest cas quan el programa 

detecti alguna anul.lació automàticament enviarà un sms al primer de la llista d’espera. 

Tots els jugadors tindran l’oportunitat de cancel.lar una reserva feta, sempre i quan es faci amb 3 h. d’antel.lació 

a l’hora reservada. Si la cancelació es fes en menys de 3 h. d’antel.lació i no fos un motiu de força major 

(accident, pluja, etc), en el jugador que ha fet la reserva se li aplicarà una sanció de 20,00 € corresponent a 

l’import de la pista no utilitzada en perjudici dels altres socis que no han pogut jugar. No servirá pagar la sanció en 

descomptar al jugador 4 hores de la seva cuota de soci, la sanció només es podrá cancelar en efectiu per el import 

esmenat anteriorment. 

 

 



 

No es podrá reservar mitjes hores, sempre serán hores en exactes, es a dir de 19:30 a 20:30 no es podrá 

reservar, per exemple nomes de 19:00 a 20:00, a execpció dels matins de dilluns a divendres sempre i quan el 

club ho cregui oportú, Tant mateix tampoc es podrá reservar mes d’una hora. Tampoc una mateixa persona podrá 

reservar dues pistes a la mateixa hora. I no es podrá reservar mai a nom d’un altre persona. El club es reserva la 

potestat de fer les reserves amb l’antel.lació que cregui oportú i la quantitat de hores que nessessiti, per torneijos, 

pools, lligues, clases, etc. Ningú podrá reservar una pista per donar clases amb un monitor que sigui extern al 

club. 

CUOTES I PAGAMENTS DE PISTES 

Tots els socis de pàdel ja siguin socis de Casal o no, amb la seva cuota de soci podrán jugar les hores que vulguin 

al día a restar de les hores que té en funció de la quota de soci que paga. 

Les hores de les quotes de socis o d’abonaments de pàdel a partir d’ara serán intransferibles, i només les podrá 

fer servir el soci que les contracti, encara que el soci no les pugui fer servir per qualsevol motiu.  

 

Si algu es vol donar de baixa del pàdel, ho tindrà que comunicar en un mes d’antel.lació, si no es aixi es cobrarà el 

mes corresponent. 

Tots els pagaments s’hauran de fer abans de entrar a jugar a la pista (us recordem per la vostre comoditat, que 

existeix en el programa de socis un concepte que es diu BONO MONEDERO, que el soci possar una quantitat de 

diners, i aixi quan ve a jugar i té que pagar per exemple 1,00 € de la llum per no anar amb les monedes i no 

perdre el temps si va amb l’hora justa, se li restaría del seu moneder.  

Qualsevol persona que vulgui jugar a la seva hora reservada, se li donarà la clau de la pista corresponent a cambi 

de deixar el seu dni o algún objecte personal, que després recollirà quan faci entrega de la clau de la pista. La 

normativa es que després d’acabar l’hora reservada per jugar, tindrà 15 minuts per retornar la clau de la pista, 

transcurreguts aquests 15 minuts, si encara no s’ha fet entrega de la clau, se li reclamarà el pagament de mitja 

hora de la pista, i si la demora fos de més de 30 minuts haurà de pagar un hora sencera. 

 

AQUESTES NORMES ENTREN EN VIGOR A PARTIR DEL 01/09/2015 

 


