NORMATIVA PER A LA RESERVA DE PISTES LLIURES DE PÀDEL (1 de gener del 2014)

JUGAR AMB RESERVA:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

La reserva sempre serà personal i intransferible (la persona que reserva és la que vindrà a jugar).
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.
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.
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.
Cancel·lació: fins a 2 hores abans de l’hora de començament de l’hora reservada.
Cóm 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:
1.
2.

Sempre caldrà abonar l’import total de la reserva.
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.
3. 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:
o Es podrà fer servir l’hora gratuïta de qualsevol dels abonats qui juguin.
o 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.
o Poden fer-la servir tant per reserves de 60 com 90 minuts.

Les invitacions gratuïtes de pàdel dels abonats:
o Es podrà fer servir la invitació de qualsevol dels abonats qui juguin.
o Poden fer-la servir tant per reserves de 60 com 90 minuts i a qualsevol horari.
4. 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 es personin a la recepció del centre tots els jugadors mínim 30 minuts abans de la hora reservada.

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.
Preus:
Concepte

Preu

Concepte

Preu

Dipòsit per reservar
1hora pista mur

12 €

Llum

5€

8€

Lloguer pala

5€

1 hora pista vidre

9€

Venda pot de 3 pilotes

7€

Entrada puntual no soci

6€

FUNCIONAMENT “VULL JUGAR” DEL CEM NOVA ICÀRIA ESPORTS CLUB
Aquesta és una eina incorporada dins del web de reserves de pàdel de Nova Icària que et permet trobar altres jugadors
amb qui jugar.
Primer de tot has de tenir accés al web de reserves de pàdel que trobaràs a www.novaicaria.com i deixar un dipòsit per
poder fer reserves o bé apuntar-te a un partit.
Per poder jugar partits del “VULL JUGAR” (a partir d’ara “VJ”) el primer que has de fer és anar a “MEVES PREFERENCIES”
i definir el nivell de joc que tens (consulta els criteris en la funció “AJUDA NIVELLS”), horaris disponibles, …
A partir d’aquest moment pots proposar un partit i convidar a altres usuaris a apuntar-se (opció NOU PARTIT) o bé
apuntar-te a qualsevol de les invitacions rebudes (opció BUSCAR PARTIT).
APUNTA’T A UN PARTIT PROPOSAT PER UN ALTRE USUARI
En el moment que t’apuntis no podràs fer cap reserva fins que hagis jugat o donat de baixa del partit perquè el teu
dipòsit queda vinculat a aquest partit.
Clicant “BUSCAR PARTIT” veuràs les invitacions que t’hagin fet altres usuaris del sistema i apuntar-te de manera senzilla.
També podràs donar-te de baixa i enviar-li’s algun missatge.
En el moment que sigueu 4 persones rebràs un email confirmant que sou quatre i que la reserva s’ha completat.
Qualsevol altre modificació també ho rebràs per email.
En cas que no sigueu 4 persones, rebràs un email (6 hores abans de començar el partit) indicant que no s’ha arribat a fer
la reserva i la pista quedarà lliure automàticament.
PROPOSA UN PARTIT
Per proposar un partit cal que tinguis dipòsit i en el moment que facis la reserva ja no podràs reservar cap altre pista,
així com tampoc podràs apuntar-te a una altre “vull jugar” d’altres usuaris. Podràs tornar a fer-ho quan hagis jugat o
donat de baixa el partit.
Clicant “NOU PARTIT” et demanarà de manera senzilla les característiques de partits que vols crear: dia i hora del partit,
nivell de joc dels jugadors, sexe, …
També tindràs l’opció de que altres usuaris que compleixen aquests requisits rebin una invitació per email, així com
afegir correus electrònics de gent que vols convidar expressament.
En el moment d’enviar les invitacions la pista serà reservada amb el dipòsit. En el moment que s’apuntin 3 persones més
al partit, tothom rebrà un email de confirmació i la pista ja no podrà ser cancel·lada a falta de 2 hores abans de que
comenci el partit.
En cas que manquin 6 hores per l’hora del partit i no sou 4 jugadors apuntats, el sistema automàticament enviarà a les
persones apuntades un email de partit cancel·lat i la teva reserva quedarà cancel·lada també automàticament.
JA TINC UN PARTIT DEL VULL JUGAR
Podràs veure al menú “MEUS PARTITS VJ” que tens un partit assignat i l’horari del partit. Aquí també podràs
desapuntar-te del partit o cancel·lar-lo si l’has proposat.

