NORMATIVA D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
CLUB TENNIS COLLBATÓ
tenniscollbato.cat

CONDICIONS D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS FASE 2:
1. Queda suspesa en Fase 2 l'autogestió de reserva horària d'ús de pistes de tennis .
2. Es disposarà de dos modalitats d'ús de les instal·lacions esportives:
a. Modalitat ús lliure individuals o dobles per socis: els menors de 16 anys podran utilitzar
aquesta modalitat sempre que vagin acompanyats de majors d'edat.
b. Modalitat grup escola de tennis: modalitat reservada exclusivament per a majors de 16 anys.
c. Modalitat classes particulars individuals o nucli familiar: Modalitat amb qualsevol edat.
3. El Club informarà als socis les condicions de la nova obertura en Fase 2 i posteriors.
4. Únicament podrà fer ús de les instal·lacions del Club de Tennis els socis i alumnes de l'escola de Tennis.
5. El Club fixa uns horaris mínims disponibles per us d'escola i socis amb reserva prèvia:
i. De dilluns a divendres de 17 a 21:30 hores.
ii. Dissabtes: 9:00 a 11:00 hores.
iii. Diumenges: 11 a 13 hores.
iv. Podrà ampliar-se més franges horàries segons disponibilitat marcada per direcció esportiva.

6. Els aforaments en Fase 2 seran:
a.

Activitat de competició esportiva tennis en Fase 2 serà 4 esportistes entre les tres pistes.

b.

Activitat d'entrenament esportiu tennis en Fase 2 serà 10 esportistes entre les tres pistes. En aquest cas
es disposarà dels corresponents entrenadors per poder considerar activitat d'entrenament.

OPCIÓ A:
ü

Pista 1 d'entrenament amb majors de 16 anys amb un entrenador : 3 alumnes.

ü

Pista 2 d'entrenament i suport a la Pista 1 amb ajudant entrenador: 3 alumnes.

ü

Pista 3 partit de tennis de lleure de socis: 4 esportistes socis.

OPCIÓ B:
ü

Pista 1 d'entrenament amb majors de 16 anys amb un entrenador : 3 alumnes.

ü

Pista 2 partit de tennis de lleure de socis: 2 esportistes socis.

ü

Pista 3 partit de tennis de lleure de socis: 2 esportistes socis.

7. Les reserves de pista es realitzaran amb cita prèvia i per via telefònica al 663.09.04.45.
8. El responsable esportiu del Club serà l'encarregat de controlar les reserves, aforament i desinfecció
escaients i portarà control en el llibre d'instal·lació que estarà a disposició de qualsevol soci o autoritat.
9. Tota persona que reservi pista haurà d'autoritzar i signar el document que està assabentat que no està
sota els símptomes del COVID19 i que es troba en bon estat de salut. Es farà signar abans d'iniciar
l'activitat. El control el realitzarà el responsable esportiu del Club.
10. Els abonats hauran de vindre degudament preparats de casa per la pràctica esportiva.
11. Opcionalment es podrà prendre la temperatura abans de fer servir les instal·lacions. El responsable
esportiu disposarà del termòmetre digital escaient per quan estimi oportú utilitzar-ho.
12. Els WC restaran tancats. No es disposa de vestidors.
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13. S’haurà de respectar en tot moment una distància de seguretat de 2m amb els demés usuaris del club.
14. Obligatori l’ús de la mascareta a les zones comunes. Es podrà prescindir a l’inici de la pràctica esportiva.
15. Està prohibit el contacte físic entre persones.
16. Saluda a l'inici i final amb un toc suau entre raquetes.
17. Un cop acabada l’activitat fisicoesportiva s’haurà d’abandonar el club.
18. Es recomana la utilització de pilotes noves per jugar.
19. Evita tocar les tanques, els pals de la xarxa i la porta d'accés a la pista.
20. Porta la teva ampolla o tovallola, no la comparteixis. La font del Club restarà tancada.
21. Creua la pista pel costat oposat del teu adversari.
22. No et toquis la cara amb les mans.
23. Cobreix-te al tossir i esternudar.
24. Utilitzar mocadors d'un ús en esternudar o escopir.
25. Neteja i desinfecta les teves mans abans, durant i després de jugar.
26. Abans de finalitzar l'hora d'entrenament o patit és obligatori passar l'estora per arranjar la pista.
27. El responsable esportiu vetllarà pel compliment de les normes de seguretat i distanciament, i estarà
autoritzat en expulsar de la instal·lació a aquells que no les compleixin.

PROTOCOL DE RESERVA D'INSTAL·LACIÓ:
·

Trucar al telèfon del responsable esportiu 663.09.04.45 qui indicarà de les hores i disponibilitats i en
farà la reserva si s'escau, segons les condicions d'ús establertes.

·

No es permet fer reserves puntuals de pista superior a 24 hores.

·

Abans d'iniciar l'activitat, es signarà el llibre d'instal·lació que el responsable esportiu els facilitarà.

CONDICIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ:
·

El personal treballador anirà protegit adequadament amb mascaretes quan estigui desenvolupant les
tasques laborals de control d'accés i desinfecció.

·

Hi haurà a l’abast gel desinfectant i pels integrants de l’escola i socis usuaris.

·

Es desinfectaran les zones de pas comunes amb un líquid especial per la desinfecció del COVID19, com a
mínim un cop cada dia i segons el protocol adjunt a aquest informe.

·

En finalitzar cada torn, el club realitzarà la desinfecció de les zones comunes i comunicarà als següents
usuaris el moment d'entrada a les instal·lacions. Aquests romandran fora de la instal·lació.
Com a soci i usuari de les pistes de Tennis del Club Tennis Collbató, ACCEPTO la reserva d'instal·lació donant-me per
assabentat, que no estic sota els símptomes del COVID19 i que em trobo en bon estat de salut.

Club Tennis Collbató

Amb el suport:

