Normativa de règim intern i d’ús
Setembre de 2012
INTRODUCCIÓ
La present normativa de règim intern i d’ús de les pistes de pàdel de l’Escola Pia
Sarrià-Calassanç té com a objectius regular i atendre la utilització i conservació de la
instal·lació esportiva i dels serveis a l'abast de l'usuari, així com establir els principals
drets, deures i normes relatives al seu ús.
Amb aquesta finalitat s'ha elaborat una sèrie de normes que han de permetre utilitzar
les pistes, els vestidors i els serveis esportius d’una forma adequada, per tal de
millorar-ne la seva qualitat.
Per a qualsevol cas o situació que no estigui contemplat en aquesta normativa,
s'aplicaran les directrius de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç.

NORMES DE FUNCIONAMENT GENERAL
A. USUARIS
Es consideren usuaris els particulars i les entitats o institucions que gaudeixin de la
utilització de les pistes o dels serveis esportius.
-

USUARIS EN RÈGIM DE LLOGUER. En aquest grup es contemplen els usuaris de
lloguers ocasionals o de lloguers trimestrals.
ALUMNES DE CLASSES PARTICULARS O COL·LECTIVES. Estaran subjectes a
la supervisió d’un tècnic.
PARTICIPANTS DE CAMPIONATS, ja siguin organitzats pel mateix Pàdel Blau o
per altres entitats.
PÚBLIC. Aquest tipus d’usuari també queda supeditat a les normes d’ús generals
del Centre, fora dels espais esportius.
B. HORARIS I CALENDARI D’OBERTURA
-

de dilluns a divendres, de 18.30 h a 23.30 h.
dissabtes, de 10.30 h a 22.30 h.
diumenges, de 9.00 h a 14.00 h.

C. LES INSTAL·LACIONS
La instal·lació de pàdel és una instal·lació esportiva de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç,
que també comprèn els serveis complementaris, els espais reservats als espectadors i
els béns mobles que hi són destinats.
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La instal·lació de pàdel consta dels següents espais:
Instal·lacions esportives:
 pista de pàdel 1
 pista de pàdel 2
 pista de pàdel 3
 pista de pàdel 4
A més de les instal·lacions pròpiament esportives, es compta amb:
 4 vestidors de grup amb dutxes
 3 lavabos
 2 magatzems a peu de pista
 1 caseta de recepció

D. NORMES GENERALS

a) L’Escola Pia Sarrià-Calassanç es reserva el dret a modificar, suprimir o ampliar les
activitats i els horaris.
b) És obligatori respectar els horaris que hi ha establerts per a les diferents activitats,
siguin entrenaments, partits o lloguers ocasionals.
c) La Direcció de la instal·lació no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats a
les instal·lacions. Els usuaris tenen a la seva disposició armariets on deixar els objectes
personals, però en cap cas la Direcció no es fa responsable de la possible sostracció o
pèrdua de qualsevol objecte que s’hi hagi dipositat. L’entitat gestora, en funció de les
seves característiques, pot no acceptar el dipòsit.
d) Cal utilitzar roba esportiva adient per a cada activitat i servei esportiu.
e) Tots els usuaris han d’observar un comportament cívic i respectuós amb el personal,
la resta d’usuaris, la instal·lació en general i la pròpia institució Escola Pia SarriàCalassanç.
f) L'entitat gestora es reserva el dret d’admissió.
g) La Direcció de la instal·lació o de l’escola podrà suspendre, provisionalment o de
forma permanent, el dret d’entrada en cas de:
- incompliment d’aquest reglament.
- no respectar les diferents normatives d’accés a la instal·lació.
Seran considerades circumstàncies agreujants el comportament de reiteració o
reincidència i el que causi un perjudici econòmic a la instal·lació o a la salut de
qualsevol altre usuari, treballador o visitant.
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h) Tot usuari haurà d’identificar-se, a petició de qualsevol treballador de la instal·lació.
i) La responsabilitat mèdica de la pràctica esportiva correspon exclusivament als
usuaris. És convenient que cada persona conegui les seves possibilitats i limitacions
abans d’iniciar qualsevol activitat física.
NORMES ADMINISTRATIVES

1. El pagament de la reserva dóna dret a l’ús de la pista en la franja horària per a la
qual s’ha fet la reserva i a l’ús dels vestidors de la instal·lació.
2. En el cas que l’usuari vulgui anul·lar una reserva de pista, ho haurà de fer com a
mínim amb 48 hores d’antelació respecte de l’hora de la reserva. L’import de la reserva
no serà reintegrarà en cap cas i passarà a acumular-se en el compte de l’usuari que ha
fet la reserva, podent aquest fer-lo servir per fer un altre reserva.
3. Si l’anul·lació es fa un cop passades les 48 hores abans de l’hora d’inici de la
reserva, no es retornarà l’import total ni s’acumularà. Només en el cas que l’hora
anul·lada es pugui tornar a llogar, es farà un reintegrament del 50% de l’import de la
reserva.
4. En cas de pluja o d’altres inclemències meteorològiques, o de causes alienes a
l’usuari, es podrà recuperar la reserva per un altre dia i hora en els 30 dies immediats,
amb prioritat sobre altres reserves en aquest període.
5. En el cas d’una circumstància d’interès general (campionats ocasionals,
manteniment de les pistes, etc.), l’entitat gestora es reserva el dret d’anul·lar o de
suspendre la reserva de pistes, retornant-ne l’import o oferint un canvi en la reserva.

DRETS DE L’USUARI

1. L’usuari de la instal·lació té dret a fer servir les instal·lacions esportives dins de
l’horari establert, previ pagament de la quota corresponent.
2. L’abonat i l’usuari tenen dret a gaudir de la instal·lació en condicions.
3. L’usuari té dret a presentar qualsevol reclamació o suggeriment a la direcció tècnica
o esportiva de la instal·lació, que hi haurà de respondre.
4. L’abonat i l’usuari tenen dret a sol·licitar, en qualsevol moment, la informació
relacionada amb el seu abonament.
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NORMATIVA ESPECÍFICA D’ÚS. PISTES DE PÀDEL
És obligatori:





Seguir les indicacions de qualsevol persona responsable de la instal·lació.
Per poder utilitzar les pistes de pàdel sota el règim de lloguer, fer prèviament la
reserva i el pagament a través de la web padelblau.cat i confirmar-la a la
recepció de la instal·lació abans de fer-ne ús.
Fer servir a les pistes el calçat específic de pàdel o de tennis i roba esportiva.
Portar les begudes en recipients hermètics i irrompibles.

No es permet:






Fumar en les pistes ni en tot el recinte de l’escola.
Menjar a les pistes, en el seu passadís d’accés, o a les grades.
Jugar a cap altre esport que no siguin el pàdel, a no ser que aquesta activitat
estigui dirigida pel personal tècnic de la instal·lació.
Entrar amb xancletes o amb roba i calçat de carrer, o anar amb el tors nu.
Entrar bosses o objectes de vidre.

Es recomana:




Escalfar i estirar la musculatura abans d’entrar a la pista.
Beure aigua (uns 200 ml cada 15 o 20 minuts), ja que és una activitat de mitjana
intensitat.
En cas de trobar qualsevol anomalia a la sala, comunicar-la al personal tècnic o
a la recepció de la instal·lació. Així ajudareu a mantenir-la en bones condicions.

Altres:



El personal responsable de la instal·lació farà l’assignació del vestidors als
usuaris.
Els usuaris en règim de lloguer o de cessions, hauran d’utilitzar les pistes dins de
l’horari reservat o assignat, havent-lo de respectar amb la màxima puntualitat.
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NORMATIVA ESPECÍFICA D’ÚS. VESTIDORS I ARMARIETS INDIVIDUALS
És obligatori:








Demanar permís a la recepció de la instal·lació per usar-ne qualsevol
dependència, i atendre les indicacions que es donin.
Utilitzar els vestidors assignats per la recepció de la instal·lació.
Utilitzar les papereres per deixar-hi tota mena de deixalles.
Tancar els vestidors, armariets i armaris en el transcurs de la seva utilització.
Fer-ne un ús correcte i deixar-los en bones condicions.
Tenir una actitud respectuosa envers la resta d’usuaris.
Buidar els armariets individuals quan finalitzi l’activitat.

No es permet:






Fumar a l’interior del vestidors o en el seu passadís.
Menjar res als vestidors i al seu passadís, incloent-hi pipes i qualsevol mena de
llaminadures.
Utilitzar vestidors diferents als assignats per la recepció de la instal·lació.
Introduir objectes de vidre o de qualsevol altre material que es pugui esmicolar.
Utilitzar els armariets per deixar roba o altres efectes personals d’un dia per
l’altre. El personal de la instal·lació es reserva el dret a buidar-los.

Es recomana:



Utilitzar sabatilles de bany, per motius d’higiene.
No deixar objectes de valor als vestidors. La Direcció de la instal·lació no es fa
responsable dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions. Els usuaris
tenen a la seva disposició armariets on deixar els objectes personals, però en
cap cas la Direcció no es fa responsable de la possible sostracció o pèrdua de
qualsevol objecte que s’hi hagi dipositat.

Altres:


La Direcció es reserva el dret de canviar la distribució dels vestidors o la
utilització dels armariets individuals per millorar el funcionament general de la
instal·lació.
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CONEIXEMENT I ACCEPTACIÓ

1. Aquest reglament és a disposició de tots els usuaris a la recepció de la instal·lació,
els quals hauran de conèixer-lo, acceptar-ne les seves normes en el moment de fer-se
usuari d’aquesta instal·lació i comprometre’s a seguir-les.
2. El desconeixement d'aquest reglament no eximeix a cada usuaris de la instal·lació
del seu compliment.
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