
     CLUB TENNIS BALAGUER 
 

 

Ctra. Del Doll, Km. 5 – Apartat de Correus nº 30 - 25600 BALAGUER    
Oficina: 973 292 083       Bar/Local Social: 973 450 952  

    

      club@tennisbalaguer.com                         facebook.com/ClubTennisBalaguer              
  www.tennisbalaguer.com                  instagram.com/tennisbalaguer 

 

Normativa Invitats/des 
 

- Tots els socis/es titulars, a fi i efecte de poder atendre compromisos puntuals que poguessin 
tenir cap a familiars o amics, així com a promoció del club cap a terceres persones, podran fer ús 
d'invitacions per a l'ús de les instal·lacions del club, sota els criteris que s'indiquen a continuació o 
posteriors modificacions aprovades per la Junta Directiva.  
 
- Hauran d’informar als socorristes quan accedeixen a la piscina i si juguen a tennis o pàdel, han de 
fer reserva obligatòria a través del sistema online de reserva de pista de la web del club: 
www.tennisbalaguer.com o de l’APP o bé al sistema habilitat per la Junta Directiva en cada 
moment i fent l’abonament dels imports següents:  
 

• Pistes de tennis o pàdel:  

8,00 € / persona invitada i hora.  
El preu de la reserva s’incrementarà amb cada invitat/da i anirà a càrrec de l’usuari/a que faci la reserva 

 

• Recinte de piscines:  
5,00 € / dia cada menor de 15 anys  
10,00 € / dia cada major de 15 anys 
Indicar el nom del soci/a titular a qui se li assigna la invitació i abonar l’import corresponent en efectiu al/la socorrista 

 
- La responsabilitat de les invitacions recau sobre els socis/es titulars. 
  
- Els invitats/des sempre han de venir al club acompanyats d’un soci/a, titular o familiar.  
 
- Els fills/es menors d’edat de socis/es poden venir acompanyats d’un responsable (familiar o 
cuidador/a) només en absència justificada dels socis/es titulars o familiars sense aplicació de la 
normativa d’invitacions.  
 
Quan hi hagi, per raons d'aforament o de massificació, problemes d'espai a les instal·lacions, la 
Junta Directiva podrà limitar, variar o anul·lar les disposicions anteriors.  
 
La normativa d’invitats pot ser modificada anualment en l’Assemblea de Socis/es d’acord amb 
l’aforament i necessitats del club en cada moment.  
 
L’última versió actualitzada i accessible per a tots els socis/es es trobarà sempre al web del club: 
www.tennisbalaguer.com. Els socis/es, l’hauran de conèixer i acceptar, amb el compromís de 
complir-la i vetllar pel seu compliment. 
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