
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DE PÀDELORG 
 

▪ L’àrea de Recepció e informació serà zona exclusiu personal empresa.  

 
▪ L’horari d’accés a les instal·lacions queda establert de dilluns a diumenge, de 9 h a 23 h. 

 
▪ A fi i efecte de realitzar correctament el control sanitari per al bé de tots els socis i sòcies, l'accés a les 

instal·lacions es durà a terme únicament per la porta principal, sent el primer punt de contacte dels socis amb el 
club, fet pel qual es convertirà en el lloc on s'hauran d'aplicar les mesures de desinfecció inicial.  

 
▪ El soci que vulgui accedir a les instal·lacions per realitzar alguna pràctica esportiva, aconsellem , venir canviat de 

casa amb roba esportiva. També haurà de desinfectar-se les mans amb el gel hidroalcohòlic que hi haurà a 
Recepció en accedir al club. No podrà accedir a l’interior del club cap persona, que no porti les mesures de protecció 
individual. 

 
▪ Els menors de 14 anys poden accedir al club, però reconem que vagin acompanyats d’un adult. 

 
▪  RECOMANEM que totes les reserves es facin per l’eina digital ( Reserva Pro ).  

 
▪ El personal laboral estarà a disposició del soci per explicar o aclarir les normes establertes i les obligacions 

higièniques i sanitàries, que també estaran exposades en llocs visibles del club. 

 
▪ En el cas d’haver tingut símptomes de Covid19 en els 15 dies previs a l’accés, està completament prohibida 

l’entrada al club. 

 
▪ Sempre podreu trobar l’última versió de la normativa actualitzada al nostre club , web o xarxes socials.  

 
▪ L’accés al club serà exclusiu per als socis amb reserva de pista. No es podrà accedir fins a 15 minuts abans de l’hora 

de reserva i no es podrà romandre al club una vegada acabat el temps de joc. 

 
▪ Es recomana jugar amb guant a la mà no dominant, prèvia desinfecció del material que s’utilitzarà. 

jugar. 

 
RECEPCIÓ 

 
▪ La recepció és un lloc de pas, preguem no romandre-hi més estona de la necessària i sempre mantenint la distància 

física de 2 metres. 

 
▪ Es recomana fer els pagaments per domiciliació bancària o targeta de crèdit. 

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT 

 
El personal del club es reserva el dret d’admissió si la persona no compleix amb els requisits i normativa a dalt exposada. 

 
*** És molt important que els socis i sòcies tingueu en compte que totes aquestes disposicions estan basades en els criteris 
normatius que fins ara s’han regit les autoritats governatives i sanitàries . 
*** També cal tenir present que el Protocol d’Actuació de Pàdelorg pot veure’s alterat, si les normatives sanitàries dicten 
alguna contraindicació. 
*** Us agrairíem que consultéssiu sovint els canals informatius del Club  per tenir una puntual i veraç informació de totes 
les novetats que afectin l’entitat, així com de les disposicions que es determinin al club.  

  
 


