NORMATIVA ÚS DEL PAVELLÓ

grades

1. El Parc Esportiu Municipal Guiera gestiona l’ús del pavelló, amb les seves quatre pistes
diferenciades:
Pista 3
Pista 2
Pista 1

Pista
handbol/futbol
sala

2. El contingut d’aquesta normativa és exclusivament pels abonats del PEM Guiera, i per aquells
usuaris que accedeixen a la instal·lació mitjançant el pagament previ d’una entrada puntual (d’ara en
endavant, abonats).
3. Les pistes es podran utilitzar en les condicions que s’especifica i en funció de la seva disponibilitat.
4. Les reserves de la pista es poden realitzar telefònicament o de forma personal a la recepció del Parc
Esportiu Municipal Guiera previ pagament de la quota corresponent.
5. L’ús del pavelló pels abonats és exclusivament per entrenament esportiu, no s’inclouen activitats de
competició.
6. En el moment de la reserva de pista s’ha de donar les dades personals i telèfon de contacte i/o el
número d’abonat.
7. El temps màxim de reserva de pista serà d’ 1 hora i mitja consecutiva.
8. No es podran realitzar canvis de pista un cop assignada.
9. Per seguretat, en horaris establerts per la instal·lació serà obligatori utilitzar l’enllumenat artificial.
10. Per utilitzar l’enllumenat artificial s’ha de pagar per anticipat a la recepció del centre.
11. Per tal d’accedir al pavelló és obligatori utilitzar el carnet d’abonat, o presentar el rebut de l’entrada
puntual. L’accés al pavelló es realitzarà pels torniquets corresponents.
12. Els vestidors que s’utilitzaran seran els d’abonats. Recordeu portar el carnet per entrar i sortir dels
recintes. Per accedir a les pistes s’ha d’anar vestit amb roba esportiva (samarreta, pantalons curs,
xandall) i portar calçat esportiu no utilitzat al carrer (preferentment de sola blanca). No està permès
l’accés amb banyador, xancletes, mullat, amb el tors nu o vestit de carrer, exceptuant al personal de
la instal·lació.
13. No es pot entrar al pavelló amb bosses d’esport, ni aliments, ni envasos de vidre.
14. La instal·lació disposa de material de lloguer previ pagament a recepció (pilotes handbol, futbol,
bàsquet, raquetes de bàdminton).
15. El material propi del pavelló (porteries, cistelles,...) no es podrà mobilitzar sense permís previ i
col·laboració del personal de Guiera.
16. És obligatori utilitzar l’ancoratge de les porteries per la seguretat de l’usuari.
17. La instal·lació es reserva el dret d’admissió.
18. Preus: Consulteu preus a la recepció del centre.
* El lloguer de pista és per un màxim de 15 persones. En cas de sobrepassar el número de
jugadors es cobrarà l’entrada puntual.
* A partir de 8 persones es cobrarà l’import de lloguer de la pista, si són menys de 8 es
cobrarà l’entrada puntual.
* Pels abonats l’ús de les pistes és gratuïta, excepte l’import de la llum.

Av. Guiera, 6-8 · 08290 Cerdanyola del Vallès · Tel.93 586 36 36 · Fax. 93 580 76 12

