
NORMATIVA ÚS PISTES DE PÀDEL

• Els inscrits a aquest servei només poden fer ús dels vestidors, de les
pistes de pàdel i del bar. La resta de serveis no estan inclosos dins 
d’aquesta oferta de lloguer de pistes de pàdel.
• Les pistes poden ser reservades amb una setmana d’antelació. La 
reserva s’ha de fer presencialment de dilluns a dissabte de 8.00 a 22.30 
hores i diumenges i festius de 8 a 20.30 hores. Les reserves seran de 
mínim 60 minuts i màxim 90 minuts. Se cediran els 5 primers minuts de joc 
per a dur a terme el canvi de jugadors, essent el temps real de joc de 55 
min. o 85 min. El preu del lloguer és de 20 €/hora. El Club disposa de servei 
de lloguer de pilotes i raquetes.
• Per fer la reserva s’ha de presentar un dels jugadors que haurà de 
notificar el nom de la resta de jugadors. El pagament de la reserva s’ha de 
fer en el moment de la reserva. No es farà cap devolució per cancel·lació 
de pista. Els diners no es retornaran però quedaran per una altra reserva. 
Les reserves es podran cancel·lar i/o modificar amb una antelació de 24 
hores. Si es fa presencialment es donarà el tiquet corresponent a la nova 
reserva. 
• En cas d’anul·lació per motius climatològics, es podrà confirmar l’anul·lació 
per telèfon. Per bescanviar l’hora serà suficient amb la presència d’un dels 
jugadors.
• La direcció del Club pot suspendre o anul·lar la reserva de pistes per 
causes justificades.
• El cas d’arribar el temps de finalització de joc i la pista estigui buida a 
continuació, els socis tindran la possibilitat de continuar jugant una hora 
més previ avís i pagament de la pista a recepció.
• En cas de no presentar-se un dels jugadors inscrits, es podrà convidar a 
jugar a un altre per completar el partit.
• Tots els jugadors hauran de portar calçat adequat i roba adient per a la 
pràctica del pàdel. Es prohibeix jugar amb banyador i amb el dors nu. Es 
demana ordre i bon comportament a l’interior de la pista, que no s’utilitzarà 
per altres jocs que no siguin la pràctica del pàdel en les seves diverses 
modalitats.
• Es demana la major rapidesa a abandonar la pista en observar la 
presència dels següents jugadors.
• L’empleat tindrà potestat per indicar que surtin de la pista si creu que el 
comportament dels usuaris no és el correcte, o bé, quan sigui l’hora.
• En cas d’avaria de qualsevol element o dispositiu de la pista, els jugadors 
avisaran immediatament a recepció. Si no es pot resoldre el problema, els 
jugadors no tindran dret a prolongar l’horari de joc i es proposarà l’hora de 
reserva per a un altre dia.
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INSCRIPCIONS:

Entreu a la pàgina web del club: cnsantandreu.com
Apartat: Serveis/Pàdel/Classes Pàdel.
Mireu en el quadrant els horaris que us convenen.
Ompliu el Formulari, un cop el grup estigui complet us truquem per 
fer les classes.

Més informació: Pep Gil  Tel.: 610 075 591
pep.gil@cnsantandreu.com

El preu inclou el material, pista. La durada de la classe (1 hora).
Els horaris de classes es concerten amb l’entrenador.
El pagament es fa a la recepció del club.
A partir de 16 anys.

1 alumne
2 alumnes
3 alumnes
4 alumnes

1 alumne
2 alumnes
3 alumne
4 alumnes

ABONAMENT MATINS
Duració: de setembre a juny.
De dilluns a divendres 
de 8.00 a 12.00 h.
A partir de 16 anys.
Preu abonament: 20 €/mensuals.
Preu pista: 2 €/pista per persona
Inscripcions a oficines

ABONAMENT MIGDIA
Duració: de setembre a juny.
De dilluns a divendres 
de 12.00 a 16.00 h.
A partir de 16 anys.
Preu abonament: 20 €/mensuals.
Preu pista: 3 €/pista per persona
Inscripcions a oficines

1 alumne
2 alumnes
3 alumnes
4 alumnes

1 alumne
2 alumnes
3 alumnes
4 alumnes

De 12.00 a 21.00 hores, de dilluns a diumenge

De 8.00 a 12.00 hores, de dilluns a divendres

34 €
22 €
18 €
15 €

153 €
99 €
81 €

67,5 €

38 €
25 €
22 €
17 €

171 €
112,50 €

99 €
76,50 €

Pack 5 classesUna classe

Pack 5 classesUna classe

Preu per persona Preu per persona

Preu per persona Preu per persona

CLASSES DE PÀDELABONAMENTS PÀDEL

INSCRIPCIONS:

Rambla Fabra i Puig 47.
Tel 933 456 789
De dl. a dv. de 10.00h a 13.00h, 
i de 16.00h a 20.45h 
Ds. de 10.00h a 12.45h 

. Els rebuts es passaran per banc a principis 
de cada mes. 
. Les baixes s’hauran de notificar amb 10 
dies d’antelació, al venciment del mes.
. Carnet acreditatiu obligatori per a no socis 
(Preu: 5€/carnet)


