
     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 D’ÚS  
DE L’ESPAI DE LA  

BARBACOA 
 

• Per utilitzar l’espai de la barbacoa s’ha d’haver comunicat prèviament a l’oficina, per confirmar la 

disponibilitat i reservar l’espai. Tindrà prioritat, sobre l’ús d’aquest espai, el soci/a que primer 

reservi i firmi a l’oficina, el document de responsabilitat. 

 

• El soci/a que hagi fet la reserva es farà responsable de qualsevol possible desperfecte que s’hi hagi 

pogut ocasionar. 

 

• Qui vulgui accedir i fer ús del magatzem, prèviament haurà de recollir la clau a l’oficina. Amb la 

signatura del document, queda advertit de la seva única responsabilitat sobre el material i 

maquinària existent a l’interior i també per qualsevol accident que pogués sobrevindré a l’accés o a 

l’interior del magatzem.  

 

• El Club Tennis Balaguer no es fa responsable dels estris, materials o aliments que els socis/es 

dipositin al magatzem. 

 

• Queda prohibit encendre foc si bufa fort vent, així com si estan activats, a la Noguera, els nivells 2 i 

3 del Pla Alfa de l’INFOCAT realitzat per la Generalitat de Catalunya. 

 

• Sempre que s’encengui foc a la barbacoa, és obligatori apagar-lo totalment un cop s’acabi 

d’utilitzar-lo. No es pot abandonar la zona ni descuidar el foc mentre aquest estigui encès o amb 

brases pel perill i responsabilitats que poden ocasionar al club. 

 

• Cada soci/a o grups de socis/es que la utilitzi, ha de deixar la zona de barbacoa neta i en òptimes 

condicions d’ús per la resta de socis/es. S’han de recollir els residus i llençar-los als contenidors de 

brossa de l’entrada del club. 

 

• La llenya i estris necessaris van a càrrec de cadascú 

 

• No es permeten envasos de vidre (excepte ampolles de vi/cava). Només llaunes i envasos de plàstic. 
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