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NORMAS D’ÚS DEL CLUB BEGUES
Amb el desig de regular les actuacions que es produeixen o es puguin produir a les instal·lacions del
Club de Begues en relació amb els usuaris o empleats, basades en tot cas en la cortesia i modals propis
de la bona conducta, s’han elaborat una sèrie de normes que seran d’obligat compliment per tots.
El no coneixement d’aquestes normes no eximeix del seu compliment, per el que tots els usuaris deuran
assumir les responsabilitats derivades del seu incompliment.
Capítol I. Normes Generals.
Primera. Accés a las instal·lacions i quotes.
1. L’accés a les instal·lacions del Club es faran exclusivament per la porta d’accés principal

salvat per raons d’organització d’actes autoritzats per el Club.
2. Les quotes generals d’ús s’aproven per la Junta Directiva i deuran ser ratificades a

l’Assemblea General de socis.
3. Es farà la part proporcional de la quota del mes abans del dia 15. A partir d’aquell dia

l’abonament serà de mig mes.
4. Queda totalment prohibit l’accés a la zona de secretaria sense supervisió d’un treballador.

Segona. Prohibicions expresses.
1. Està terminalment prohibida la possessió i consum de drogues tòxiques, estupefaents o

substancies psicotròpica en totes les instal·lacions del club. Sense prejudici de la
responsabilitat del soci o client, s’informarà del incompliment d’aquesta norma a les
autoritats als afectes legals oportuns.
2. Queda prohibida l’entrada d’animals a les instal·lacions. S’exceptuan els gossos pigall per

qualsevol persona amb discapacitat psíquica i/o física.
3. Amb excepció de la zona de bar, la terrassa i les sales de lloguer, queda prohibit el ús de tota

classe de recipient de vidre al recinte del club, zones de serveis, vestuaris, pistes esportives o
qualsevol altre instal·lació.
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4. Queda prohibit l’ús de patins i patinets en tot el recinte del club, amb excepció de la pista de

futbol sala.
5. Queda prohibit l’ús de les pistes de tenis, pàdel i frontó per activitats diferents a la pràctica

d’aquests esports.
6. Queda terminalment prohibit fumar dins de les instal·lacions del Club exceptuant les zones al

aire lliure.
7. L’incompliment de les prohibicions senyalades en aquesta o qualsevol altre d’aquestes

normes donarà lloc a l’exigència de responsabilitat del soci o usuari als terminis senyalats en
el reglament del club.

Tercera. Vigilància i accidents esportius.
1. El personal del club en cap cas es responsabilitzarà de la vigilància o supervisió dels menors a

les instal·lacions a excepció de les hores que se’ls hi adjudiquí un monitor.
2. En cap cas el club o el seu personal es responsabilitzarà dels efectes personals de los socis o

de les persones que accedeixin al recinte.
3. En cas d’accident esportiu es contactarà amb els responsables del Club per complementar la
documentació o els tràmits necessaris que estiguin vigents en cada moment.

Quarta. Reclamacions.
Tots els usuaris tindran a la seva disposició una fulla de reclamacions a la recepció del Club.

Cinquena. Activitats del club.
En totes les instal·lacions esportives, tindran prioritat les activitats i actes organitzats per la
direcció, que s’entenguin com a benefici general.
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Capítol II. Normes específiques per les instal·lacions.
Sisena. Ús dels vestuaris.
1. Queda totalment prohibit netejar sabates o roba a les dutxes o lavabos.
2. Per raons higièniques d’espai i de seguretat es prega no deixar roba, bosses o altres

pertinències personals, de la sostracció, deteriorament o pèrdua, en cap cas es farà
responsable el Club o el seu personal.

Sèptima. Piscines.
1. La temporada d’utilització de les piscines serà determinada per la Direcció el Club, fitxant

les dates i horaris d’apertura o de tancament.
2. El club no es farà responsable dels danys en les persones o en les coses motivades per el

seu us en períodes en que, per Direcció del Club o fora dels horaris establerts, deuran
romandre tancades, reservant-se les mesures d’adopció per aquells que transgredeixin
aquesta disposició.
3. Els menors de 14 anys deuran anar acompanyats per un adult.
4. Es imprescindible la utilització de banyador.
5. En tot cas es obligatori dutxar-se abans de introduir-se a l’aigua.
6. No es permet fumar, menjar, beure, etc... a l’interior de la piscina, i serà obligatori

utilitzar els serveis per les necessitats fisiològiques.
7.

No es permet en cap cas la introducció en l'aigua d'objectes de vidre, tallants o punxants,
ni aquells que puguin suposar algun perill potencial per a la resta dels / les banyistes,
com ara ulleres de vidre, claus, polseres, o elements anàlegs.

8. Es prohibeix, en tot cas, l'ús de matalassos inflables i similars.
9. Sense perjudici del que disposa anteriorment, tots els usuaris hauran d'acatar les

indicacions que puguin donar els socorristes, serveis mèdics o responsables de les
instal·lacions.
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Octava. Tennis, pàdel i frontó

1. La reserva de Tennis, pàdel o frontó es realitzarà al personal de secretaria, presencialment,
via telèfon o a través del web. En el cas que secretària estigués tancada per absència del
personal es prega al soci que s'esperi a la recepció fins a poder fer la reserva.
2. Només es permet dues reserves al dia per usuari sempre i quan hi hagi una diferencia de 4
hores.
3. Els socis podran reservar a través de la app o pàgina web a partir de les 22h del dia
anterior. Via telèfon serà només pel mateix dia.
4. L’horari de lloguer de les pistes es de 9:00 a 22h. de dilluns a dijous i diumenge en els
intervals de 60 i 90 minuts. Divendres i dissabte fins les 00.00h en temporada d’estiu.
5. La durada de les reserves de pàdel serà de 1.30h a les pistes blaves i 1h a la pista verda. La
durada de les reserves de tennis i frontó serà de 1H.
6. La reserva és gratuïta per als socis. Els no socis hauran d'abonar la corresponent part.
7. Quan sigui necessària la il·luminació artificial, serà obligatori un abonament extra de 5€ per
hora o 7,5€ l’hora i mitja per cada partit. No es lliuraran fitxes de llum sense que
prèviament s'hagi fet la liquidació.
8. La no utilització de la pista reservada s'haurà de comunicar un 4h antelació, de no fer-ho,
no es retornaran els diners i es sancionarà al soci amb la impossibilitat de reservar pista
durant 2 setmanes. Sempre i quan no sigui per motius meteorològics o motius que siguin
responsabilitat del Club que es guardaran els diners per pròximes partides.
9. Serà imprescindible aportar les dades personals i de contacte de tots els jugadors al fer la
reserva sent indiferent la via per on es faci la reserva.
10. En cas d'incompareixença, es perdrà la reserva transcorreguts 15 minuts.
11. Per a la utilització de la pistes serà obligatori utilitzar roba i calçat esportiu adequat.
12. El Club declina tota responsabilitat de les lesions que es puguin originar derivades de la
mala pràctica esportiva.
13. La Secció de tennis, pàdel i frontó podrà demanar l’ocupació de les pistes amb antelació
quan sigui oportú per l'organització de Campionats. Es procurarà harmonitzar amb els
interessos particulars del soci.
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14. No està permesa la pujada o baixada de la xarxa per part dels usuaris, que en cas de ser
necessari, ho posaran en coneixement del personal del Club.
15. Queda terminantment prohibit passar d'un costat a un altre de la pista, per sobre de la
xarxa. S'ha de fer per les portes d'accés a la mateixa.
16. Al sortir de la pista, han de procurar no deixar abandonats estris o ampolles que hagin
utilitzat. Si l'usuari observa alguna anomalia o desperfecte en la instal·lació haurà de
notificar a secretaria.
17. Només els entrenadors autoritzats per la Junta Directiva podran fer ús de les pistes per
impartir classes als socis.
18. No podran fer ús de les pistes menors sense supervisió d'un adult.
19. Aquells/es usuaris/es que facin mal ús de les instal·lacions o provoquin danys intencionats
en les mateixes, seran sancionats amb la impossibilitat de fer ús de les pistes durant un
mes. La reiteració d'aquest tipus de conductes per part dels/les usuaris/es serà sancionat
amb la impossibilitat de fer ús de la instal·lació durant almenys 6 mesos.

Novena. Billar
Hi haurà una normativa a la que s’hauran de cenyir els socis per a la pràctica
1. La duració de les reserves serà d’una hora i mitja a tots els efectes.
2. Per efectuar la reserva, no es podrà fer amb més de tres hores d’antelació, havent d’estar un
dels jugadors en el Club, no podent-se der la reserva telefònicament.
3. Cal retornar obligatòriament tots els materials a recepció, és a dir: claus, guixos, tacs, boles,
etc.
4. Tindran preferència en la reserva, en qualsevol cas, les partides que corresponguin a
Campionats, podent-se efectuar en aquest cas les reserves amb antelació màxima de tres
dies.
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Les diferents normes i sancions es trobaran de manera mes explicites al reglament de règim Intern
disponible a la recepció del club.

El Club, es reserva la possibilitat de realitzar modificacions en la Normativa vigent per a un
millor ús i gaudi de les instal·lacions.

FIRMAT: LA DIRECCIÓ/JUNTA DEL CLUB.

