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  CLUB DE TENIS SUECA      
    
  
 

PLA DESESCALADA FASE 1 
 
1.- INSTRUCCIONS GENERALS PER  A L’ÚS I ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES. 
 
Aquest pla està elaborat respectant la legislació del Ministeri de Cultura i Esport i el Consell Superior d’Esports i les 
instruccions i recomanacions de les federacions de tenis i pàdel, tant autonòmiques com estatals. 
 
 

FASE 1 (18 maig) 
 

TENIS PÀDEL 
 

FRONTENIS 
 

ACCÉS: 
 

• Els horaris d’apertura seran:  
     De dilluns a divendres: De 8:00 a 13:30 i de 15:30 a 21:00. 
     Dissabte: De 8:00 a 13:30 i de 15:30 a 20:00. 
     Diumenge: De 8:00 a 13:30 i vesprada tancat. 

• És obligatori haver fet amb anterioritat la reserva de pista. No es deixarà accés a les persones que no hagen 
fet la corresponent reserva que serà equivalent  a “cita prèvia”. 

• El joc en el tres esports només podrà practicar-se en situació de 1x1. 
 
CONTROL D’ACCÉS 
 

• És obligatori portar signat el COMPROMÍS DE RESPONSABILITAT del esportista o del menor, si és el cas 
(S’adjunta document a emplenar i signar). En cas d’alumnes de les escoles esportives, seran els 
responsables de les escoles els que portaran el registre i la recollida de documentació. 

• Els conserges han de portar un registre de les persones i la documentació per al cas de possibles 
requeriments per part de les autoritats sanitàries. 

 
BAR-RESTAURANT 

• És obligatori seguir les indicacions dels 
responsables en  aplicació de la normativa 
vigent, aforaments, distàncies de seguretat, etc. 

• OBERT de dilluns a dijous de 15:30 a 21:00. 
Divendres, dissabte i diumenge de 8:00 a 23:00. 

• Cal fer reserva de taula per anar a dinar o sopar. 
• S’oferirà menjar per emportar. 

GIMNÀS 
 
TANCAT 
 

VESTIDORS 
 
TANCAT 
 

 

2.- LES PERSONES QUE ACCEDISQUEN AL CLUB HAURAN DE SEGUIR  LES INSTRUCCIONS SANITÀRIES 
EXPOSADES A LES DIFERENTS INSTAL·LACIONS I DEPENDÈNCIES. 

3.- LES PERSONES QUE ACUDISQUEN A LES ESCOLES ESPORTIVES HI HAURAN DE COMPLIR LES 
INSTRUCCIONS QUE LES MATEIXES ESCOLES FARAN ARRIBAR ALS USUARIS. 

4.- ACTUACIONS DIÀRIES DE MANTENIMENT DURANT LA FASE 1. 

• Desinfecció diària de pistes, grades, xarxes, bancs, tanques i portes d’accés a pistes. 
• Buidar en finalitzar l’activitat esportiva totes les papereres. 
• Revisar i reposar material de desinfecció de les zones comuns. 

 

La Junta Directiva 


