NORMES D’ÚS DE LES PISTES DE TENNIS
CONDICIONS GENERALS:
Poden jugar-hi tant les persones abonades a les piscines municipals de l’Ajuntament de Girona
com les no abonades.
L’ús de les pistes està supeditat al pagament de la taxa corresponent.
Els menors de 14 anys han d’accedir a les pistes de tennis acompanyats d’un adult.
Els usuaris han de seguir les observacions i els requeriments del personal del servei.
Els usuaris han de tenir cura del bon ús de les instal·lacions. L'incompliment de les normes
d'utilització suposarà l’expulsió de les instal·lacions.
Si és necessari, l’Ajuntament de Girona pot reservar les instal·lacions o suspendre’n la
utilització per la celebració d’algun esdeveniment esportiu o activitat, així com per tasques de
manteniment.
La utilització de les pistes de tennis suposa l'acceptació d'aquestes normes generals.
CONDICIONS PER A LA UTILITZACIÓ DE LES PISTES DE TENNIS
1. Els jugadors han d'entrar a les pistes amb la indumentària esportiva adequada per al
tennis.
2. Els abonats a les piscines municipals han d’acreditar la seva condició presentant el carnet
d’abonat a les piscines municipals.
3. No es pot accedir a les pistes amb envasos de
vidre.
4. Els partits individuals són d'una hora. En cas que s’utilitzi la pista més d'una hora, s'ha
d’abonar la resta per fraccions de 60 minuts (aquesta opció només podrà ser viable si no hi
ha altres jugadors esperant ocupar la pista).
5. En els partits de dobles es pot disposar de la pista fins a 90 minuts. La taxa que s’aplicarà
serà la d’hora per usuari. En el cas d’utilitzar llum també s’aplicarà la taxa d’una hora.
Si el partit de dobles de tennis té una durada superior a 90 minuts s’aplicarà la taxa
corresponent a 2 hores, igual que la de llum (aquesta opció només serà viable si no
hi ha altres jugadors esperant ocupar la pista).
6. Els usuaris que tenen reserva de pista i no l’ocupen en els 10 primers minuts de l’hora
reservada, perden tot el dret a utilitzar-la. Això permetrà que altres persones la puguin
utilitzar prèvia reserva.
7. En el període i dins l’horari d’obertura de les piscines de la Devesa, les persones
no abonades a les piscines municipals que vulguin utilitzar les pistes de tennis hauran de
pagar l’entrada a les piscines.

