Reserva 90 minuts
Preu pista 10 € / 12€ amb llum

Com reservar?

Com pagar?

Per a reservar heu de descarregarvos l´ aplicació per a mòbil
ReservaPlay, disponible en Google
Play i en l´App Store i registrar-vos en
l´aplicació.

Confirmada la franja horària que voleu reservar, heu d´escollir el sistema de
pagament, o bé pagament amb targeta, o bé moneder virtual.

Heu d´omplir tots els camps:
nom, cognoms, DNI i adreça de
correu electrònic.

Si pel contrari trieu moneder virtual, podreu carregar a través de l´entorn del
Banc Sabadell la quantitat desitjada.
Podeu carregar el vostre modener virtual amb l´import que vulgueu per fer
reserves futures.

Si trieu targeta l´aplicació vos portarà automàticament a l´entorn del Banc
Sabadell on podreu posar les dades de la vostra targeta bancària.

Després heu de triar en el cercador de clubs L´ATZÚBIA.
Una vegada registrats i triat el club, ja podeu reservar la pista en la
franja horària que desitgeu, sempre que estiga disponible.

Com entrar a la pista?
Una vegada pagada la reserva, l´aplicació vos donarà un codi numèric de
quatre xifres per poder entrar a la pista.
El codi per entrar a la pista funciona 10 minuts abans de l´hora de la reserva
i finalitza quan aquesta s´acaba.
La persona que reserva la pista és la responsable d´obrir-la i tancar-la.

Com funciona la llum?
Els llums de la pista són automàtics.
L´aplicació, en funció de l´hora d´inici de la reserva, vos dirà si necessiteu o
no la llum.

NORMES DE FUNCIONAMENT
L´horari de funcionament de la pista és de, dilluns a dissabte, de les 9:00 fins
les 21:00 hores i diumenge de 9:00 a 13:30 hores.
Es pot reservar la pista amb 48 hores d´antelació.
Els veïns de l´Atzúbia gaudiran de 72 hores d´antelació per fer la reserva.

Pista de Pàdel

El preu de la pista per a 90 minuts de joc és de 10 euros sense llum i de 12
euros amb llum.
La persona que reserva la pista és la responsable d´obrir-la i tancar-la.
Una vegada acabada la partida cal tancar les portes encara que després hi
haja una reserva activa.
Si les portes no es tanquen, l´usuari responsable de la reserva serà expulsat
de l´aplicació.
Un usuari només pot tindre una reserva activa cada 24 hores.
La reserva de la pista per a donar classes particulars sense autorització
municipal està prohibida.
Caldrà portar el calçat esportiu adequat.
Els menors de 10 anys hauran d´anar acompanyats d´una persona adulta en
tot moment.
L´accés a la pista està videovigilat.
Respecteu les instal·lacions.
La reserva i utilització de les pistes suposa l'acceptació d'estes normes,
l'incompliment de les quals podrà suposar per a l'usuari l'expulsió de les
instal·lacions esportives, així com la reclamació dels danys ocasionats.
S´ha de complir en tot moment la normativa COVID vigent.
Ajuntament de l´Atzúbia - 965 571 358 - www.atzubia.org
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