VÒLEI PLATJA
General
 L’ús d’aquesta instal·lació queda regulada per aquesta normativa i completada per la normativa general i el
Reglament de Règim Intern del Club Natació Sabadell.
 Queda reservat el dret d’admissió.
 El Club no es fa responsable dels objectes personals dins de la instal·lació.
 En el cas de condicions climatològiques desfavorables, el personal de manteniment del Club i el responsable
de Centre, decidiran si les pistes son aptes per jugar o no.
 El Club declina tota la responsabilitat de les lesions que es puguin originar derivades de la pràctica esportiva.
Sistema de reserves










El número màxim de jugadors per reserva serà de 10.
Les reserves seran de entre les 06.30 i les 22.30, es podran fer amb 7 dies d’anticipació.
El temps de la reserva de la pista és de 1 hora.
El preu de reserva per una hora serà de 18 €, amb la llum inclosa si es necessària.
La reserva nomes la podrà fer un soci.
Es proporcionarà una pilota de vòlei platja, al soci que a fet la reserva, que retornarà al finalitzar la reserva.
Un NO SOCI, pot ser convidat a jugar i pagarà 10 €,el preu de l’entrada puntual a un NO SOCI.
Es podran anular les reserves fins a 12 hores abans de la seva utilització.
Es poden fer les reserves a www.nataciosabadell.cat, per telèfon 937484400 i a les recepcions del Club.

Obligatori
 Fer reserva de les pistes a utilitzar, i col·locar el comprovant de pagament, dins la funda que hi ha a la porta
d’accés a la pista corresponent.
 Els jugadors hauran de treure la sorra, abans de sortir de la pista.
 Després de cada partida i dins del temps de la reserva, els jugadors hauran d’anivellar mínimament la pista
arrossegant sorra des de el perímetre del requadre cap a l’interior.
 Els menor de 10 anys han de jugar acompanyats d’un soci adult.
 Respectar els horaris de reserva de les pistes. Si es vol continuar jugant un cop finalitzada la reserva en cas
d’estar desocupada, caldrà comunicar-ho a recepció i tramitar la corresponent reserva.
Es recomana







Hidratar-se amb freqüència.
Escalfar abans de realitzar qualsevol exercici.
Fer estirament desprès de jugar per evitar lesions.
Fer servi roba adequada.
No portar objectes de valor a les instal·lacions
Usar cremes de protecció solar.

No està permès
 Impartir o rebre classes particulars que no estiguin dirigides i supervisades pel Club Natació Sabadell.
 Deixar papers, menjar, llençar líquids o deixar objectes al terra de les pistes o en el recinte exterior. Cal fer
ús de les papereres.
 Fumar .
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El Club es reserva el dret d’utilitzar aquests espais per a qualsevol activitat esportiva o social concreta que sigui
necessària.
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