
PROTOCOL I MESURES DE PROTECCIÓ DURANT LA FASE 1
AGRAÏM LA TEVA COL·LABORACIÓ

-

L’ús de l’ascensor serà exclusiu
per persones amb mobilitat reduïda.

Els lavabos del Club estaran tancats.
En cas de necessitat caldrà sol·licitar

la clau a recepció.

GRÀCIES!

La resta d'instal·lacions
romandran tancades.

El material (pilotes, raqueta, tovallola...)
serà d´us individual,

en cap casMes podrà compartir.

Tots els pagaments es realitzaran
mitjançant la targeta moneder o per 

domiciliació bancària.

S
erà obligatori rentar-se les mans
amb gel hidroalcohòlic abans i

al �nal de jugar.

La piscina coberta i zona
d’aigües romandrà tancada

�ns que se n’autoritzi l’obertura.

El Saló Ponent romandrà tancat
i no s’hi permetrà l’accés.

En aquesta 1a fase només es podran
jugar partits individuals de tennis,

de pàdel i de frontó.

Els usuaris han d’arribar a l´hora de
joc i anar vestits d’esport, portar mascareta 

quirúrgica �ns a la pista.

Al Club, cal evitar, en la mesura
que sigui possible, la salutació

amb contacte.

El servei de lloguer de tovalloles
queda momentàniament suspès.

Només es vendran pilotes.

Només es podrà accedir als vestidors per 
agafar material dels armariets. No es 

permetrà, en cap cas, canviar-se i no es 
podran fer servir  les dutxes.

Les fonts del Club estaran tancades.
Recomanem que es porti

l’aigua des de casa.

Només podran accedir al Club els socis que 
tinguin reserva prèvia per jugar a

tennis, pàdel o frontó.

Totes les reserves s’hauran de fer a
través de l’APP del Club o per telèfon.

Els socis menors de 14 anys
només podran jugar amb un soci adult.

Des de recepció es facilitaran uns guants d’un 
sol ús als jugadors de tennis per si desitgen 

passar-se l’estora abans del partit.

El Bar del CT Vic i el Restaurant Idoni
obriran seguint estrictament l’ordre

SND 388/2020 de 3 de maig.

El parc infantil i les zones
enjardinades,estaran tancades i

no s’hi permetrà l’accés.


