NORMATIVA PER LA RESERVA DE LA PISTA POLIESPORTIVA

Les reserves de lloguers particulars igual o inferior a 2 hores per a partits no oficials de futbol,
basquet o handbol seguiran la següent normativa:

Es poden fer per telèfon o en persona a la recepció del Club.
Es pot reservar amb una antelació màxima de 15 dies.
Les reserves hauran de ser per 60 o 90 minuts.
Per fer la reserva s'ha d'haver pagat en efectiu un dipòsit de 20€. Aquest pagament
es pot fer en efectiu a la recepció del centre.
Cal deixar sempre un telèfon mòbil de contacte del responsable de la reserva, ja que
la reserva pot patir modificacions
El preu de la pista no inclou el lloguer de la pilota (4,50 euros vigent 2013)
Abans d'utilitzar la pista sempre s'haurà d'abonar l'import corresponent a recepció
En el moment de deixar-los la clau del vestidor, s'haurà de deixar a canvi un document
o objecte que serà retornat en el moment en que es torna la clau.
En cas de no presentar-se, automàticament perdran el dipòsit i per tant no podran
reservar fins que tornin a deixar un nou dipòsit
Així, la cancel.lació d'una reserva serà amb 24 hores d'antelació i es podrà fer
presencialment o per telèfon
El retorn del dipòsit únicament es donarà a la persona assignada en efectiu
Els preus de la pista cal informar-se a la recepció del centre
Aquestes normes poden ser modificades previ avís al mostrador de recepció o al
plafó d'informació

Preus vàlids pel 2014 (iva vigent 01/01/2014):
Concepte

Preu

1 hora amb llum 1/3

41,40 €

1 hora sense llum 1/3

35,20 €

1 hora amb llum 2/3

60,00 €

1 hora sense llum 2/3

51,00 €

1 hora amb llum sencera

80,50 €

1 hora sense llum sencera

68,20 €

