REOBERTURA
CLUB TENNIS LLEIDA
PROTOCOL

GENERALITATS
-

-

-

-

Respectar el protocol implantat pel club en tot moment per garantir
la seguretat de tothom.
Obligatori: signar els documents de responsabilitat que trobaran a la
recepció abans d'accedir a les instal·lacions. Si és possible, porteu-los
signat de casa.
Temps de joc: per tal de garantir el bé comú, es prega ser puntuals a
la reserva de pista (entrada i sortida).
Cal recordar que estem vivint una situació excepcional, i respectar les
normes implantades és vital per evitar situacions no desitjades.
Mantenir la distància de seguretat amb totes les persones que estiguin
al club (socis/es i treballadors).
Respectar els espais de separació al pàrquing (interior i exterior),
aparcar deixant una plaça buida entre vehicles (cotxes i motos). Places
de pàrquing bloquejades per cons.
En cas de qualsevol dubte, abans d'actuar, consulteu amb el personal
de club.

ENTRADA CLUB
-

Abans d'entrar al club, disposareu d'un punt d’hidroalcohol per
desinfectar-vos les mans. És obligatori el seu ús abans d'entrar a les
instal·lacions.

PAPERERES I PUNTS DE
DESINFECCIÓ
-

En diferents zones del club, disposen de papereres de “Peu” i zones de
desinfecció per tal que les utilitzi abans i després de la pràctica
esportiva.

QUÈ ENS PERMET LA FASE 1?
Condicions mínimes en el procés d'obertura de clubs esportius en la
Fase 1:
-

-

Les activitats de tennis i pàdel només podran ser de forma individual, i
sense que hi hagi possibilitat de contacte durant el joc (un jugador a
cada costat de la pista, sense possibilitat de fer dobles).
No es poden utilitzar els vestidors, dutxes ni serveis de restaurant i/o
cafeteria.
L'activitat s'haurà de fer mitjançant cita prèvia (reserva de pistes).
S'ha de portar un registre de les persones que accedeixen a les
instal·lacions en cada moment.
Serà imprescindible mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre
les persones usuàries i el personal de les instal·lacions.
Els usuaris seran els responsables del seu material i de la desinfecció
dels mateixos.
No hi pot haver públic durant els partits o entrenaments.
Només es podrà romandre al club durant la pràctica esportiva, i un cop
finalitzada, el soci haurà de desallotjar les instal·lacions.

RESERVA PISTAS DE TENIS

(normativa a garantizar)

La reserva de pistes de forma presencial a la recepció queda suspesa de
manera temporal.
La reserva de pistes es farà de forma telefònica (973240010). La reserva es
realitzarà el dia anterior. No es podrà reservar per a tota la setmana.
La durada dels partits serà d'1 hora. Es prega als socis ser puntuals amb la
reserva concertada (entrada i sortida). Servei d'estora o escombra. El soci que
vulgui aquest servei, l’haurà de realitzar ell mateix dins de el període assignat
de temps de joc. Es prega ser puntual i respectar els temps assignats per a la
bona organització de tots.
Els partits de tennis seran 1x1 (joc individual). Evitar el canvi de pista i de
camp.
A l'entrar al club és obligatori portar guants i màscara. És obligatori l'ús del
guant a la mà no dominant durant la pràctica esportiva; la mascareta, si es
guarda la distància de seguretat, no serà obligatòria durant la pràctica.
El/la soci/a vindrà de casa canviat i amb el material necessari per a la
pràctica esportiva (raqueta i pilotes noves). No compartir pales, tovalloles,
...
No utilitzar els bancs i fonts. Es disposarà de màquina d'aigua a la porta
principal de l'edifici de vestidors. S'aconsella portar-se l'aigua des de casa i
no compartir-la.
Utilitzar els punts de desinfecció abans i després de la pràctica esportiva.
Rebutjar els guants un cop finalitzat el partit a les papereres habilitades per
a tal efecte.

RESERVA PISTES DE PÀDEL (normativa a garantir)
La reserva de pistes de forma presencial a la recepció queda suspesa de
manera temporal.

La reserva de pistes es farà de forma telefònica (973240010). La reserva es
realitzarà el dia anterior. No es podrà reservar per a tota la setmana.

La durada dels partits serà d'1 hora. Es prega als socis ser puntuals amb la
reserva concertada (entrada i sortida).

Els partits de pàdel seran 1x1 (joc individual). Evitar el canvi de pista i de
camp.

A l'entrar al club és obligatori portar guants i màscara. És obligatori l'ús del
guant a la mà no dominant durant la pràctica esportiva; la mascareta, si es
guarda la distància de seguretat, no serà obligatòria durant la pràctica.
El/la soci/a vindrà de casa canviat i amb el material necessari per a la
pràctica esportiva (raqueta i pilotes noves). No compartir pales, tovalloles,
etc.

No utilitzar els bancs i fonts. Es disposarà de màquina d'aigua a la porta
principal de l'edifici de vestidors. S'aconsella portar-se l'aigua des de casa i
no compartir-la.

Utilitzar els punts de desinfecció abans i després de la pràctica esportiva.
Rebutjar els guants un cop finalitzat el partit a les papereres habilitades per
a tal efecte.

VESTIDORS I DUTXES
Vestuarios y duchas, permanecerán cerrados hasta nueva orden.

RESTAURANT, CAFETERIA Y L. SOCIAL

Restaurant, cafeteria i local social, romandran tancats fins a nova ordre.

GIMNÀS I CLASSES DIRIGIDES
Gimnàs i classes dirigides, romandran tancats fins a nova ordre.

PARC INFANTIL
Parc infantil, romandrà tancat fins a nova ordre.

SERVEIS
S'habilitaran els serveis situats a l'entrada principal del club, baixant les
escales. No es podrà accedir als lavabos fins que estiguin lliures i l’ocupant
hagi passat per recepció confirmant que estiguin buits.

PROTOCOL DE SEGURETAT PER
ALS SOCIS/ES DEL CLUB TENNIS
LLEIDA
El protocol podrà patir qualsevol tipus de modificació en temps i
forma per tal d'adaptar-lo a la normativa que apliquin les autoritats
competents.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
secretaria@tennislleida.com
gerente@tennislleida.com
97324001

