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JUGAR AMB RESERVA
01. La reserva sempre serà personal i intransferible (la persona que reserva és la que 
vindrà a jugar).
 
02. Dipòsit: Per poder reservar caldrà que la persona (abonat o no abonat) pagui un 
dipòsit. En cas de no presentar-se el jugador que ha fet la reserva, o bé que es presenti 
ell però que no pugui jugar perquè li manquen jugadors, automàticament perdrà el 
dipòsit i per tant no podrà reservar pista fins que torni a deixar un nou dipòsit.
 
03. Temps de reserva: Una persona només podrà reservar 60 o 90 minuts. El sistema 
no li permetrà fer una segona reserva fins que no hagi consumit la primera.
 
04. Quan puc reservar? Un abonat a Nova Icària podrà reservar a partir de les 23 hores 
de 3 dies abans, mentre que un no abonat podrà reservar des de les 23 hores de 2 dies 
abans :
 
- Per exemple, per reservar una hora del dimecres estarà disponible a les 23 hores del 
dilluns pels no abonats i a les 23 hores del diumenge pels abonats.
 
05. Cancel·lació: fins a 2 hores abans de l’hora de començament de l’hora reservada.
 

06. Com puc reservar? Es pot fer per telèfon, per internet (online) o presencialment. 

JUGAR SENSE RESERVAR
 
Caldrà presentar-se a la recepció del centre abans de l’hora en que es vol jugar i estarà 
supeditat a les hores que no hagin estat reservades.

ABANS DE JUGAR A PÀDEL
01. Sempre caldrà abonar l’import total de la reserva.
 
02. Acreditacions: Els jugadors que siguin abonats sempre hauran d’identificar-se 
personalment a recepció amb el seu DNI. En cas de no fer-ho considerarem que aquests 
jugadors són no abonats.
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03. Els abonats a Nova Icària: disposen cada mes d’una hora de pàdel gratuïta i d’una 
invitació a les instal·lacions (és personal, intransferible i no acumulable).

• Les hores gratuïtes de pàdel dels abonats:
 - Es podrà fer servir l’hora gratuïta de qualsevol dels abonats que juguin.
 - Es podrà fer servir fins les 13 hores de dilluns a divendres, és a dir, l’últim 
  lloguer a les 12 hores. I també podrà ser utilitzada els caps de setmana i   
 festius.
 - Poden fer-la servir tant per reserves de 60 com 90 minuts.

• Les invitacions gratuïtes de pàdel dels abonats:
 - Es podrà fer servir la invitació de qualsevol dels abonats que juguin.
 - Poden fer-la servir tant per reserves de 60 com 90 minuts i a qualsevol
   horari.
 
04. Els no abonats: a més de pagar el preu de la pista, també hauran de pagar la seva 
entrada de pàdel (preu reduït de l’entrada puntual a les instal·lacions).
 
RECOMANEM QUE TOTS ELS JUGADORS ES PRESENTIN A RECEPCIÓ MÍNIM 30 MINUTS 
ABANS DE L’HORA RESERVADA.

GRUPS DE WHATSAPP
El nostre coordinador de pàdel gestiona diversos grups de whatsapp diferenciats per 
nivells, sexe i/o horari de joc.

Aquests grups inclou a tots els padeler@s del club, tant abonats com no abonats del 
club.  Si estàs interessat en entrar a formar part i jugar amb gent diferent, envia un 
correu electrònic a marc@novaicaria.com

GENERALITATS
Les classes únicament poden ser impartides pel nostre personal. En cap cas, una persona 
externa pot fer ús de la pista per impartir classes.

Aquesta normativa afecta al funcionament de les pistes de pàdel, però també ha de 
respectar el reglament de la instal·lació que disposa a la recepció del centre i al nostre 
web www.novaicaria.com.

La instal·lació es reserva el dret de disposar de totes les pistes o de modificar la normativa 
previ avís a recepció o al plafó del pàdel.


