NORMATIVA

TENNIS TAULA
1er.- Tots els socis tenen dret a la utilització de les taules de tennis, dins de
l’horari d´obertura del Club i sempre que no hi hagi Activitats Dirigides a la
Planta Baixa. Per a la neteja de la mateixa, la Sala s´haurà de deixar buida
mitja hora abans de l´inici de les Activitats Dirigides.
2on.- Els Abonats podran fer ús de la taula de tennis taula sempre
acompanyats per un Soci/a.
3er.- Els Socis menors de 18 anys, sempre amb la presència d´un adult que
supervisi l´activitat, podrà fer ús del tennis taula.
4t.- El Soci podrà demanar la Clau de la Planta Baixa del Gym per fer ús del
tennis taula, sempre deixant un carnet acreditatiu a la Recepció del Club. Un
cop hagi acabat i retornat les claus podrà recollir el carnet.
5è.- Les reserves es faran presencials al control de pistes. Els jugadors podran
jugar un mínim de 30 minuts.
6è.- Per utilitzar la Sala (Planta Baixa del Gym) es demana l´us de bambes
amb la sola completament neta.
7è.- Queda totalment prohibit entrar begudes i menjar a la Sala i qualsevol
raquetero de tennis i/o pàdel
8è.- No es podrà jugar a Tennis Taula amb qualsevol pilota o raqueta que no
siguin les pròpies que dóna el reglament de la Federació de Tennis Taula
9è.- Serà el personal autoritzat pel Club qui posarà i recollirà les taules.
10è.- Existeixen diverses causes, de força major, que poden variar la
utilització de les taules de tennis taula pels socis o abonats. En qualsevol cas,
es comunicaran amb la màxima antelació possible.

11è.- El comportament del socis o jugadors , així com qualsevol aspecte no
esmentat en el present Reglament, estaran subjectes al Reglament de Règim
intern del Club.
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