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Benvolguts socis i sòcies,
Per la present us informem que l'activitat esportiva de les instal·lacions municipals Club Tennis Collbató tornen a
obrir portes a partir del proper 12 de juny. Una obertura parcial amb horaris determinats i amb cita prèvia que
serà obligatòria.
Com sabeu les obertures dels equipaments esportius en Fase 2 son possibles sempre i quan complim les
condicions normatives de distanciament i higiene continua, cita prèvia, aforament màxim 1/3 de l'aforament
esportiu; així com, dels processos de desinfecció continuada que la normativa ens obliga, per tal de minimitzar
al màxim del possible el risc de contagi del COVID'19.
Les condicions d'obertura que el Club de Tennis s'ha compromès amb l'Ajuntament son d'obligat compliment
per a tots els socis usuaris de les instal·lacions. Per aquest motiu us demanem màxima responsabilitat en el
compliment de totes les condicions que us exposem en la normativa d'us de les pistes de tennis.

Criteris establerts per a l'obertura de les instal·lacions municipals Club Tennis Collbató.
Volem exposar-vos els criteris que s'han tingut en compte per establir les normes d'utilització de les
instal·lacions. Les instal·lacions dels Club de Tennis Collbató les conformen 3 pistes de tennis de terra batuda, 2
pistes de petanca, unes grades, un local magatzem i uns serveis WC.
L'aforament esportiu de la instal·lació per a realitzar pràctica esportiva son de 24 persones, 12 per jugar a tennis
( 4 persones x 3 pistes ) i 12 per jugar a petanca ( dos triplets x pista). Un total d'aforament esportiu de la
instal·lació de 24 persones en practica esportiva de competició (partit de lleure entre socis).
Pel que respecte a la pràctica esportiva d'entrenament, l'ús esportiu que normalment utilitzem en les
instal·lacions és de 12 alumnes per pista en entrenaments amb dos tècnics per pista. Un total d'aforament
esportiu de 36 alumnes en pràctica d'entrenament.
L'usuari del Club de Tennis Collbató és de les edats entre 4 anys i 90 anys aproximadament. En aquest sentit el
Club de Tennis Collbató ha decidit incloure mesures restrictives en l'àmbit d'entrenament esportiu per als
infants menors de 16 anys, amb l'objectiu de minimitzar els riscos donada la dificultat de compliment de la
normativa respecte el contacte físic entre esportistes menors; entenent que és de gran dificultat que els nostres
tècnics puguin evitar el contacte físic entre menors. No volem prendre cap risc amb els nostres infants. És la
nostra responsabilitat.
Pel que respecte el compliment normatiu de reserva prèvia i control d'aforament es realitzarà mitjançant
trucada telefònica al nostre responsable esportiu Telf: 663.09.04.45, qui facilitarà disponibilitat de reserva de
pista en funció de la disponibilitat i compliment de les condicions normatives escaients; així com, s'encarregarà
de la desinfecció, segons protocol adjunt a aquest escrit i després de cada finalització de torn. Aquest aforament
d'ús i les corresponents desinfeccions seran detallades en el llibre de control d'instal·lació esportiva que restarà
a disposició de qualsevol soci o autoritat.
En Fase 2 des del Club de Tennis volem fixar un horari d'obertura mínim garantit als socis:
o
o
o

De dilluns a divendres de 17 a 21:30 hores.
Dissabtes: 9:00 a 11:00 hores.
Diumenges: 11 a 13 hores.
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El responsable esportiu del Club de Tennis obrirà la instal·lació en la resta d'horari d'obertura actual, en funció
de les peticions d'hores d'entrenament que pugui anar ampliant a la proposta fix actual. En aquest cas, podrà
facilitar pistes adjuntes per a socis i realitzar el corresponent control d'aforament i desinfecció.
En cap moment el soci podrà utilitzar la instal·lació esportiva de forma lliure i sense control de la direcció
esportiva del Club.
En Fase 2 i 3, el Club de Tennis Collbató ha suspès el model d'autogestió en reserva de pistes de tennis que ha
realitzat fins a l'actualitat. És obligatòria la cita prèvia i compliment de les normatives següents:

Condicions de l'aforament màxim.
En Fase 2 els practicants màxims en tota la instal·lació esportiva serà del 1/3 de l'aforament esportiu total:
·
·
·

Activitat de competició esportiva tennis l'aforament en Fase 2 serà 4 esportistes entre les tres pistes.
Activitat d'entrenament esportiu tennis l'aforament en Fase 2 serà 10 esportistes entre les tres pistes. En aquest cas es
disposarà dels corresponents entrenadors per poder considerar activitat d'entrenament.
Activitat esportiva de petanca: No es realitzarà. Es suspèn aquesta activitat.

Els escenaris de màxims a tall d'exemple i que creiem que serà real, l'ús que en farem de les pistes serà:
OPCIÓ A:
·
·
·

Pista 1 d'entrenament amb majors de 16 anys amb un entrenador : 3 alumnes.
Pista 2 d'entrenament i suport a la Pista 1 amb control entrenador: 3 alumnes.
Pista 3 partit de tennis de competició de lleure de socis: 4 esportistes socis.

OPCIÓ B:
·
·
·

Pista 1 d'entrenament amb majors de 16 anys amb un entrenador : 3 alumnes.
Pista 2 partit de tennis de lleure de socis: 2 esportistes socis.
Pista 3 partit de tennis de lleure de socis: 2 esportistes socis.

Hem treballat per fer possible que l'esport del Tennis es pugui practicar i ens ajudi a la tornada a la nova
normalitat. Us demanem màxima prudència i responsabilitat respectant al màxim les normatives d'utilització
que us adjuntem.

Moltes gràcies per la confiança.
Ramon Prunera Alert.
President
Collbató, dijous 11 de juny de 2020.
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DECLARACIO AUTORRESPONSABLE PER L'US DE LES INSTAL·LCIONS
CLUB TENNIS COLLBATÓ

A Collbató , a __________________ de 2020

Jo, Sr/a. _______________________________________ amb DNI ___________________ manifesto que vull
utilitzar les instal·lacions municipals Club de Tennis Collbató .
Havent estat informat per part del Club de Tennis Collbató dels protocols i mesures de seguretat establertes a
causa del covid-19, que tenen com a objectiu el minimitzar el màxim possible el risc de contagi i oferir un entorn
lo mes segur possible per tots, entenent que el risc zero no es pot garantir, declaro que em trobo en perfecte
estat de salut i no mostro símptomes ni afeccions asimptomàtiques de covid-19 i que no existeixen ni infeccions
ni símptomes als meus familiars mes propers a la data que indica aquest document. Per tant, garantitzo que em
trobo en un estat de salut adequat per participar a l’escola. També em comprometo al compliment de les
"NORMATIVA D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CLUB TENNIS COLLBATÓ".
Firma

Entregar aquest document al responsable esportiu el primer dia que es faci la reserva de pista de tennis. ( un sol cop)

