
Normativa 
Reserva de pista

 
•  La reserva es pot fer amb màxim 5 dies d’antelació (abonats/des 7 dies màxim).

•  No es permetrà tenir més de 3 reserves actives alhora.

•  Per formalitzar la reserva caldrà abonar la pista en el moment de confirmar-la (excepte en el cas dels abonats/des 
•  que la tenen inclosa en la seva quota).

•  S’haurà de confirmar l’assistència dels 4 jugadors abans de fer ús de la reserva.

•  Arribar tard a l’hora d’inici de la reserva no dona dret a finalitzar-la més tard. El joc es limitarà al temps reservat.

•  És obligatori accedir a les pistes amb roba i calçat esportiu i amb el material específic per a la pràctica del pàdel. 
•  No es permetrà cap jugador sense samarreta o amb roba i/o calçat inadequat.

•  L’organització es reserva el dret de modificar la pista reservada per a una millor organització i gestió de reserves.

•  En el cas de no gaudir de tot el temps reservat i no avisar amb un mínim de 6 h d’antelació, s’aplicarà el criteri 
•  d’anul·lacions de reserves indicat més avall.

•  La direcció de la instal·lació determinarà si l’estat de les pistes és l’idoni per a la pràctica esportiva.

•  En el cas de les reserves, caldrà que el titular estigui registrat i recomanem que la resta de jugadors/es també 
•  realitzin el registre prèviament al partit. 

Per registrar-te, entra a la nostra pàgina web padelariumgava.com i fes clic a Àrea clients. 
Una vegada dins, tria l’opció de Registra’t.

Política d’anul·lació de reserves
Si l’anul·lació es fa amb menys de 6 h d’antelació s’aplicaran les mesures següents a tots/es els/les membres
de la reserva, o bé, al titular de la reserva:

 

•  1a vegada: avís verbal i/o telefònic. No hi haurà càrrec (sanció 1).

•  2a vegada: caldrà abonar la pista. No es podrà fer ús del club fins a saldar el deute (sanció 2).


