PLA DESESCALADA CLUB DE TENNIS ALGETENIS
INSTRUCCIONS PER A L’ÚS I ACCÉS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES (FASE 1)
Aquest pla està elaborat respectant les següents normatives i instruccions:
•

•
•

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la
vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y
profesionales (BOE» núm. 126, de 6 de mayo de 2020)
Comunicat Nº 3 RFET (Real Federació Española de Tenis) DESESCALADA COVID-19
- FASE 1
Instruccions Municipals en relació a instal·lacions a l’aire lliure.

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS:
1. Horari d’accés: de dilluns a diumenge de 9h a 14h i de 16h a 21h
2. Les instal·lacions del club s’obrin per a la pràctica esportiva de tennis i pàdel
per a la modalitat individual (1 contra 1) en ambdós esports.
3. En aquesta fase no estan permesos altres esports com el futbol, el bàsquet,
per la qual cosa no està permès l’ús de la pista poliesportiva encara que siga
de forma individual.
4. S’haurà de reservar la pista amb antelació telefonant, que equivaldrà com a
cita prèvia, al número del club 695.155.250.
5. Cal vindre amb roba esportiva de casa donat que els vestidors no estaran
habilitats.
6. Quan s’arribe al club s´haurà de registrar l’entrada de l’usuari a les
instal·lacions al full de registre d’entrada.
7. S’haurà d’emplenar, signar i entregar la declaració responsable COVID-19 que
s’adjunta.

ACCÉS A LES PISTES:
1. Abans d’accedir a la pista s´haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic.
2. No hi haurà canvi de pista.
3. Als descansos s´haurà de mantenir la distància de seguretat de 2 metres
proposat per les autoritats.
4. Al finalitzar la pràctica esportiva es deuran abandonar les instal·lacions.

