NOTA INFORMATIVA
Per a poder efectuar un correcte control de les reserves de pistes de pàdel i dels usuaris
d'aquestes, a partir de l'1 de Novembre de 2019, s'aplicaran les següents normes per a
efectuar les esmentades reserves a través de l'aplicació "RESERVES ON LINE".
-Les reserves només seran efectives si en les mateixes estan informats els quatre integrants de
la partida.
-Per a obrir una reserva serà necessari com a mínim inscriure dos jugadors, en aquest cas
quedarà marcada en l'aplicació com a RESERVA OBERTA, mentre no quedi completada amb els
quatre integrants, i per tant susceptible que pugui apuntar-se qualsevol usuari fins a
completar-la.
-El sistema anul·larà automàticament les RESERVES OBERTES que, 48 hores abans de l'hora
prevista de joc no s'hagin completat. L'aplicació informarà d'aquesta circumstància en cas de
produir-se a través del “e-mail” de l'usuari que hagi efectuat la reserva.
-Les reserves fetes dins de les 48 horas abans de la data de la partida hauran de quedar
tancades incloent els 4 jugadors, sinó el sistema les considerarà com RESERVA OBERTA i tal
com s’especifica en el darrer punt, procedirá a la seva anul-lació restant alliberada la pista
seleccionada.
-Es recomana a tots els usuaris verifiquin que en l'aplicació de reserves estigui degudament
informat el seu “e-mail” a fi d'un correcte funcionament de les comunicacions, i d'aquesta
manera evitar possibles incidències en cas d'anul·lació de reserves.
-No es podran efectuar reserves incloent jugadors externs ni convidats, per la qual cosa els
botons EXTERN i CONVIDAT no apareixeran en la pantalla de l'aplicació. Per a poder ser inclòs
en una reserva serà necessari estar degudament registrat en aquesta. En cas que algun soci
desitgi incloure un convidat en una reserva s'haurà de sol·licitar directament en l'oficina del
Club.
-Els usuaris inclosos en una reserva hauran de ser obligatòriament els que participin en la
partida, qualsevol modificació haurà d'informar-se en l'oficina. En cas d'incompliment, el Club
es reserva el dret de suspendre l'opció de reservar a través de l'aplicació a l'usuari que va
generar la reserva.
La Junta Directiva.

