
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA D’ÚS DE LES PISTES DE PÀDEL DE L’ALZINAR 

A continuació s’exposa la normativa d’ús de les pistes de pàdel de l’Alzinar. Aquestes 
normes són d’obligat compliment. L’Alzinar es reserva el dret a no admetre aquell 
usuari que no faci un ús correcte de les instal·lacions i que no segueixi les normes de 
bon ús. 
 
Descripció de la normativa per blocs temàtics: 
 
Reserva i de pistes: 
 

- Abans de fer ús de les pistes de pàdel de l’Alzinar caldrà efectuar una reserva. 
Abans caldrà mirar l’estat de les reserves de les pistes que es pot fent click 
aquí. 
Una vegada escollida hora i confirmada que està lliure es pot fer la reserva de 
la següent manera: 
 Via telefònica: 93 7726861. Tots els dies de 10h a 14.00h i dilluns i 

dimecres de 17h a 20h. 
 Via email: correu electrònic a alzinar@ateneus.cat 
 No es fan reserves durant el cap de setmana. Últim dia per efectuar 

reserves el divendres fins les 14h. 
 

- La reserva cal fer-la amb una antelació mínima de dues hores. 
- La cancel·lació de la reserva es pot fer amb una antel·lació mínima d’1 dia. 

Qualsevol cancel·lació que s’efectuï amb menys d’un dia haurà d’abonar-se al 
50% en el següent ús de les instal·lacions. 

 
Temps de reserva: 
 
Es podrà efectuar reserves per períodes de 30 minuts, sent la mínima reserva d’una 
hora i la màxima de tres hores. 
 
Abonament del lloguer: 
 

- Es farà sempre de manera prèvia a l’ús de les instal·lacions a les oficines de 
l’Alzinar. 

- El preu / hora del lloguer de pistes és el següent: 

 Dilluns a divendres de 10h a 16h. Socis 3€ / No socis 5€ 

 Dilluns a divendres de 16h a 22h. Socis 3,5€ / No socis 6€ 

 Caps de setmana i festius. Socis 3,5€ / No socis 6€ 
- El preu / mitja hora de lloguer de pistes és el següent: 

 Dilluns a divendres de 10h a 16h. Socis 2€ / No socis 3€ 

 Dilluns a divendres de 16h a 22h. Socis 2€ / No socis 4€ 

 Caps de setmana i festius. Socis 2€ / No socis 4€ 
 

- Si l’ús de les pistes sobrepassa 5 minuts el lloguer preestablert, a la finalització 
del joc caldrà abonar mitja hora més de lloguer de pistes. 
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- Si l’ús de les pistes sobrepassa en 35 minuts el lloguer preestablert, a la 
finalització del joc caldrà abona una hora més de lloguer de pistes.  

- L’Alzinar Pàdel no es fa responsable de les inclemències meteorològiques. En 
cas de pluja, de tots els partits iniciats que s’hagin d’aturar no es reintegrarà el 
lloguer. 

 
Abonaments: 
 

- L’abonament de soci és personal i intransferible. 
  

 El preu serà l’establert en cada moment i que pot ser consultable a la 
següent taula.  

 El soci podrà convidar, una sola vegada, a una segona persona que no 
sigui soci. L’abonament indicarà si ja s’ha fet ús o no d’aquest servei. La 
filosofia d’aquesta acció és que els socis puguin mostrar les 
instal·lacions a persones interessades en l’Alzinar Pàdel. 

 
-  L’abonament de no soci és transferible. Poden fer ús d’aquest quantes 

persones vulguin. 
 
Vestimenta: 
 
La vestimenta dels usuaris ha de ser coherent amb la pràctica esportiva. Qualsevol 
persona que faci ús de les instal·lacions ho ha de fer amb roba esportiva. 
 
Especial menció al calçat, que ha de ser l’idoni per a la pràctica del pàdel. Bàsicament 
per dos motius: seguretat física dels jugadors i protegir el paviment de les pistes. 
 
Conductes d’ús: 
 
Es prega que tots els usuaris tinguin una conducta coherent amb l’esport del pàdel i la 
pràctica esportiva en general. A nivell general: 

- Com a norma general, respectar i fer respectar el joc de tots els usuaris de les 
pistes. 

- A les pistes de pàdel només es pot practicar el pàdel. No es permeten altres 
jocs que destorbin la pràctica del pàdel així com pilotes de futbol o juga a pàdel 
fora de les pistes. 

- Cal tenir cura dels menors. Els tutors legals hauran de garantir que els menors 
no molesten altres usuaris de les pistes. 

- Queda totalment prohibit l’accés a la piscina, excepte per anar als vestuaris. 
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