REGLAMENT GENERAL DE RÈGIM INTERN DEL CLUB
TENNIS FIGUERES

DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1
El present Reglament regula les relacions, l’actuació i el comportament dels socis del CLUB
TENNIS FIGUERES, per a gaudir i fer ús de les seves dependències i instal·lacions, així com de
les persones que el facin servir sense tenir la condició de socis.

ARTICLE 2
L’entitat estarà oberta de 8 h. a 22 h., excepte el servei de restaurant. La junta directiva podrà
modificar aquest horari amb motiu d’actes socials i esportius que hagi autoritzat. El servei de
pistes es tancarà a les 22 h. i no es podran apuntar nous jugadors per ocupar les pistes, a partir
de les 21 h. El club es reserva el dret de modificar aquest horari en funció de l’època de l’any i/o
de l’ocupació de les pistes.

PISTES DE TENNIS I PÀDEL

ARTICLE 3
Cada parella d’individuals o de dobles pot ocupar les pistes durant un temps màxim de 1’30 h.
Només es pot allargar l’horari de joc en el cas de no haver-hi jugadors en espera. El còmput de
la durada dels torns es pot iniciar a les hores o mitges hores, essent la persona de recepció qui
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marca l’horari. Un jugador tot sol no pot ocupar mai una pista. En pàdel, en cas de ser 2
jugadors, el temps màxim d’ocupació serà de 30 minuts.

ARTICLE 4
Per poder jugar, s’han d’adreçar a recepció, on es confirmarà l’hora de reserva i s’assignarà la
pista corresponent. Serà en aquest moment on s’han d’anotar el jugadors que ocuparan la pista.
Cap jugador no pot ocupar una pista fins que no s’hagi practicat l’esmentada confirmació.

ARTICLE 5
La reserva de pistes es podrà realitzar de les següents maneres:
-

Presencialment a la recepció del club.

-

Per telèfon en horari d’atenció al públic.

Els socis podran reservar amb un màxim d’una setmana d’antelació, i els no socis amb un màxim
de 24 h. d’antelació.
El club es reserva el dret a modificar qualsevol reserva per al bon funcionament de l’entitat.

ARTICLE 6
No es podrà fer més d’una reserva al dia

ARTICLE 7
La reserva quedarà anulada si passats 15 minuts els jugadors no es presenten a jugar.
Les reserves es podran anular amb un màxim de 24 h. d’antelació.
Els jugadors amb reserva que no es presentin a jugar sense previ avís, no podran fer ús del dret
de reserva durant els próxims 15 dies.
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Els jugadors que siguin reincidents, tindran una sanció económica igual al preu de lloguer de la
pista.

ARTICLE 8
La junta directiva i l’empresa gestora del club, tenen la facultat de reservar les pistes que creguin
necessàries amb motiu de partits, competicions oficials o jornades especials; en aquests casos
s’han de posar els avisos oportuns. Si no hi ha condicions especials, l’empresa gestora del club
té dret a disposar de 4 pistes de tennis i 1 de pàdel, quedant-ne 3 de tennis i 1 de pàdel al servei
dels socis. També correspont a la junta directiva la regulació dels preus de tots els serveis a
jugadors.

ARTICLE 9
Els alumnes de l’escola de tennis o casal d’estiu, no socis, només podran utilitzar les
instal·lacions del club en l’horari de l’escola. En cas de voler ocupar una pista fora d’aquest
horari, hauran d’abonar el preu del lloguer corresponent.

ARTICLE 10
L’il·luminació de les pistes funciona amb fitxes. Aquestes, estaran a disposició dels jugadors a la
recepció del club, demanant-se al moment previ a l’entrada a pista. El pagament es podrà fer
presencialment a la recepció del club, o bé per rebut bancari.

ARTICLE 11
En cas de partits de competició, serà l’organitzador de la competició qui ha d’acordar amb el
jugador la regulació de les fitxes.
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SERVEIS I INSTAL·LACIONS

ARTICLE 12
El soci té dret a utilitzar tots els serveis i instal·lacions del club, amb els límits establerts
estatutàriament o derivats d’aquest reglament.

ARTICLE 13
No es permesa l’entrada a les pistes amb roba i calçat de carrer. Cal utilitzar calçat adequat per
a les pistes de terra.

ARTICLE 14
No es permet l’entrada al gimnàs i sala polivalent amb calçat utilitzat a les pistes, ja que la sorra
que es desprèn, pot malmetre els aparells i el parquet.

ARTICLE 15
Ës prohibit d’entrar al recinte del club tota mena d’animals domèstics o de companyia.

ARTICLE 16
No és permès de jugar a les instal·lacions del club, excepte a la pista poliesportiva, a futbol o a
altres esports que, a més de molestar als socis, puguin perjudicar la jardineria o altres
instal·lacions.
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ARTICLE 17
Queda prohibida l’entrada al gimnàs a menors de 16 anys, a menys que vagin acompanyats del
monitor o dels seus pares.

ARTICLE 18
El club és exonerat de qualsevol perjudici causat com a conseqüècia de l’incompliment de les
normes contingudes en el present títol o del mal ús dels serveis i instal·lacions.

ARTICLE 19
La piscina, el gimnàs i la sala polivalent, disposen del seu propi reglament de règim intern
exposat en llocs visibles.

PERSONAL

ARTICLE 20
Es funció dels responsable de recepció i control :
-

Tenir a disposició dels jugadors el quadre-horari i inscriure-hi tots els que desitgin jugar

-

Atorgar la pista i controlar el temps de joc si no hi ha més pistes disponibles. En aquest
cas, convidar als jugadors a abandonar la pista un cop esgotat el seu temps de joc.

-

Confeccionar un rebut de liquidació per als serveis utilitzats, per a poder cobrar-los, ja
sigui directament a la recepció o per rebut bancari.

-

En cas de pluja, glaçada o altres causes anàlogues, serà l’encarregat d’autoritzar o
prohibir l’ús de les pistes.

-

Està en ple dret de fer complir les normes, amb el total confiança per part de la junta
directiva davant de qualsevol situació.
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INVITATS

ARTICLE 21
Tots els socis del club tenen dret a invitar altres persones no sòcies a l’ús i gaudir dels serveis i
instal·lacions amb les condicions que s’expressem a continuació.

ARTICLE 22
Cada soci disposa d’un nombre màxim d’invitacions mensuals i no acumulables, en funció de la
seva qüota:
-

Qüota individual i parella : 1 invitació/mes

-

Qüota familiar : 2 invitacions/mes

ARTICLE 23
Les invitacions seran nominals, havent d’omplir obligatòriament per part del soci, un formulari a
la recepció del club, abans de la utilització de qualsevol instal·lació.

ARTICLE 24
No podrà utilitzar les instal·lacions del club cap convidat que no vagi acompanyat per un soci.

ARTICLE 25
Els socis que hagin esgotat les seves invitacions, podran portar més convidats, adaptant-se a les
tarifes vigents del club. El pagament es podrà fer presencialment a la recepció del club, o bé per
rebut bancari.
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ARTICLE 26
La junta directiva pot restringir l’accès d’invitats a determinades instal·lacions, especialment amb
motiu de competicions, festes, o qualsevol altra causa que la junta consideri oportú.

ARTICLE 27
El club es reserva, en tots els casos, el dret d’admissió d’invitats. Amb aquesta finalitat, la junta
directiva pot fer ús d’aquest dret de la manera que estimi més convenient per a la protecció del
bon nom i prestigi de l’entitat, tant en l’aspecte social com en l’esportiu. En casos de notòria
urgencia, aquesta decisió pot ser presa per a la persona de recepció o per l’empresa gestora del
club.

ARTICLE 28
El servei de restaurant és obert al públic en general. La utilització del mateix, no dona dret a la
utilització de les instal·lacions del club per a no socis.

ARTICLE 29
El club, mitjançant un acord amb la seva junta directiva, es reserva la facultat d’invitar jugadors
d’altres clubs i persones en general amb dret a utilitzar els serveis que cregui convenients, per
redundar en benefici de l’entitat o servir als interessos de l’esport.

PROCEDIMENT SANCIONADOR

ARTICLE 30
L’incompliment o desobediència de les normes estatutàries o reglamentàries dictades o d’altres
que en un futur les puguin substituir, així com la falta de paraula, al respecte o consideració a
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altres socis, invitats, empleats del club i membres de la junta directiva, es consideraran faltes
que, depenent de la seva gravetat poden ser sancionades des de l’amonestació, privada o per
escrit, fins a la suspensió temporal dels drets corresponents a la condició de soci o a l’expulsió
definitiva del club.
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