
 FASE 3 DESCONFINAMENT

PROTOCOL I MESURES DE PROTECCIÓ
AGRAÏM LA TEVA COL·LABORACIÓ

-

La piscina coberta es podrà utilitzar
per a ús esportiu i/o recreatiu respectant 

l’aforament establert.

Es podrà accedir als vestidors i fer ús de les 
dutxes, tot respectant l’aforament establert. 

El parc infantil i les zones enjardinades s’hi podrà 
accedir respectant les mesures de distanciament 

social. Si no és possible mantenir els 2m, serà 
obligatori l’ús de la mascareta.

Tots els pagaments es realitzaran mitjançant la 
targeta moneder, per domiciliació bancària o 

la targeta de crèdit.

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.

Les fonts del Club estaran tancades.
Recomanem que es porti

l’aigua des de casa.

En aquesta 3a fase, es podrà fer ús de les pistes
de tennis, pàdel, frontó i golf córner tant de forma

individual com en la modalitat de dobles.

La zona d’aigües i les saunes 
romandrà tancada

El Saló Ponent s’hi podrà accedir respectant
l’aforament establert i la distància de seguretat.

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

Per entrar al Xalet (edi�ci), és obligatori l’ús de la 
mascareta. A l’aire lliure, serà obligatori el seu ús quan no 

es pugui respectar els 2m de distanciament social.

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.

La piscina exterior es podrà utilitzar
per a ús esportiu i/o recreatiu respectant 

l’aforament establert.

 No es permet deixar objectes, roba, sabates ni 
bosses a les zones comunes dels vestidors.

Per accedir al Club cal haver entregat el 
document de Compromís de responsabilitat per a 
l’ús de les instal·lacions. I en cada visita, s’haurà 
de signar el document d’Autodeclaració de salut.

Els socis/es menors de 14 anys han d’anar 
acompanyats d’un adult per accedir a la 

piscina coberta i exterior.

Serà obligatori rentar-se les mans
amb gel hidroalcohòlic abans i

al �nal de jugar.

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

en cap cas es podrà compartir.

Recomanem que l’ús de l’ascensor es limiti a 
persones amb mobilitat reduïda.


