NORMATIVA DEL CLUB DE TENNIS BARCELONA-TEIÀ
CONDICIONS D'ALTA COM A USUARI DEL CLUB DE TENNIS
BARCELONA-TEIÀ

Article 1: Pot sol·licitar la inscripció al Club com a Abonat, Adherit o Soci
qualsevol persona que vulgui beneficiar-se de l'avantatge que això suposa.
Art. 1.1 .: El donar-se alta com a Soci o Abonat, té un cost de matrícula de 130
Euros. El Club es reservarà el dret a realitzar promocions on no es pagui
matricula.
Donar-se d’alta com a Adherit tindrà un cost de 200 Euros (a fons perdut) i li
atorgarà veu i vot a les assemblees que es celebrin del Club.
Per donar-se d’alta com a Soci s’haurà d’adquirir un títol i pagar un traspàs al
Club.
Qualsevol modalitat de usuari disposarà de 3 invitacions anuals per familiars o
amics perquè puguin utilitzar el Club durant un dia sencer.
Art. 1.2 .: Els socis o abonats de CLUB DE TENNIS BARCELONA-TEIÀ hauran
d'abonar una quantitat mensual determinada pel Club, així com altres extres
sotmesos al ús de instal·lacions, per exemple la llum.
Art. 1.3 .: Hi ha diferents quotes d’usuaris en CLUB DE TENNIS BARCELONATEIÀ:
Quota Familiar: Categoria en la qual s'inclou els nuclis familiars: els cònjuges,
els fills menors i avis.
Quota individual: Categoria corresponent a tots aquells majors de 25 anys.
Quota Jove: Categoria corresponent a tots aquells menors de 25 anys.
Els menors de 4 anys no paguen.
Art. 1.4 .: En cas que un usuari causi baixa voluntària, el període mínim de
baixa serà de 12 mesos. Aquests socis no es podran acollir a cap promoció de
captació de nous Socis/Abonats. En cas contrari aquest haurà d’abonar les
quotes dels mesos transcorreguts de baixa o en el seu defecte la matrícula
vigent.
En cas de impagament de la quota durant dos mensualitats es prohibirà l’ús de
les instal·lacions al usuari fins a regularitzar la situació. Si no es regularitza en 6
mesos es cursarà la baixa del mateix.

Article 2: Aquells usuaris que facin ús de les instal·lacions de manera puntual,
es tractaran com a clients, hauran de pagar al moment el cost dels serveis
utilitzats del Club i es registraran les seves dades al programa de gestió amb el
seu consentiment a la seva entrada per tal de identificar-los i poder enviar
comunicacions del CLUB DE TENNIS BARCELONA-TEIÀ.
Article 3: El club, es reserva la possibilitat de realitzar esdeveniments o
activitats esportives que consideri oportunes.

ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
Article 4: Els usuaris de CLUB DE TENNIS BARCELONA-TEIÀ, socis, abonats,
adherits i clients, podran reservar les instal·lacions a través de tots els mitjans
que El Club posi a la seva disposició.
Art. 4.1 .: Tots els usuaris disposaran d'un accés amb clau a través de la
pàgina web de CLUB DE TENNIS BARCELONA-TEIÀ, http://www.ctbteia.com
per poder reservar les instal·lacions a través de l'aplicació de reserves.
Art. 4.2 .: Els usuaris podran trucar per telèfon a CLUB DE TENNIS
BARCELONA-TEIÀ al telèfon 93 555 37 00 per reservar qualsevol tipus
d'instal·lació o servei.
Article 5: L'antelació a l'hora de llogar pista es definirà en funció de la condició
de la persona interessada:
Els socis, adherits i abonats podran reservar amb 5 dies d'antelació.
Els clients, únicament podran reservar les pistes amb 48 hores d’antelació.
Article 6: Les pistes reservades es podran cancel·lar amb més de 24 hores
d'antelació sense cap cost. La cancel·lació amb una antelació menor,
suposarà el pagament de la totalitat de la pista en funció de la modalitat
d'usuari. El Club es reservarà el dret a no permetre reservar pistes en cas de
anul·lacions reiterades el mateix dia de la reserva.
Article 7: Els usuaris de les instal·lacions del CLUB DE TENNIS BARCELONATEIÀ, es comprometen a tractar-les de la forma adequada i a no cometre actes
que puguin danyar les mateixes.
Article 8: En cas de danyar les instal·lacions del Club, l'usuari es compromet a
pagar la reparació del mal ocasionat i queda exposat a una possible sanció
disciplinària.

SANCIONS I BAIXES DEL CLUB
Article 9: Aquell usuari que contravingui les normes establertes pel CLUB DE
TENNIS BARCELONA-TEIÀ podrà es amonestat o sancionat per la gerència
del Club.
Article 10: La baixa voluntària del Club haurà de realitzar de manera explícita
omplint un formulari creat pel CLUB DE TENNIS BARCELONA-TEIÀ per a
aquest efecte. No es considerarà baixa voluntària la devolució del rebut
corresponent.
Article 11: La devolució d'un rebut portarà amb si unes despeses per devolució
que hauran de ser abonats per l’usuari juntament amb la quota retornada.
Article 12: Serà considerat com a causa d'expulsió immediata del Club:
Faltar el respecte al personal del CLUB DE TENNIS BARCELONA-TEIÀ.
Agredir físicament a qualsevol individu dins de les instal·lacions del CLUB DE
TENNIS BARCELONA-TEIÀ.
Fer malbé les instal·lacions de forma intencionada.
La devolució reiterada i continuada de rebuts sense prèvia justificació.
Article 13: L'expulsió immediata del Club implicarà la tramitació d'un expedient
amb efectes interns, efectes que suposaran la qualificació d'aquest usuari com
a persona "non grata" i que portarà amb si la prohibició d'entrada a les
instal·lacions del Club.

