12-09-2018 Novetats pels abonats/des de pàdel:
No paguen pel lloguer de pista (inclosos familiars de 1er grau *)
Disposen d’una invitació mensual gratuïta per jugar amb qui vulguin
Quant val abonar-se al pàdel / pitch&putt de bonÀrea?
El preu de l’abonament és el mateix de sempre: 15 euros mensuals i inclou
-

Jugar tant com vulguin a pàdel sense pagar res de lloguer de pista (ampliable a familiars de 1er grau)
Disposar d’una invitació mensual de pàdel, amb la que invitar jugadors no socis a fer una partida de 2
hores totalment gratuïta (la invitació no és acumulable d’un mes a l’altre).
Preu reduït pel lloguer de pista al pàdel indoor Guissona
Jugar tant com vulguin a pitch&putt els dies laborables sense tenir que pagar greenfee
Jugar el cap de setmana i festius a pitch&putt pagant només 5 euros de green-fee

Preu abonament

Preu lloguer pistes

Preu camp pitch&putt

15 € mensuals

Ús gratuït

Ús gratuït (dies laborables)

-

10 € / hora

10 € per cada entrada al camp

Abonats/des
No abonats/des

Què has de fer per reservar pista?
- Mitjançant l’aplicació de la web http://www.fundaciobonarea.com/catala/dnipadel.asp
- Si no tens accés a internet truca a la casa club (973294212) i et faran la reserva els nostres empleats.
Es pot reservar amb antelació un màxim de 2 hores de pista per dia, i 4 hores a la setmana.

El dia de la partida:
S’ha de demanar la clau de la pista a la casa club, i tornar-la tant bon punt s’ha jugat la partida.
Abans de fer la partida, si hi pren part algun jugador que no és abonat aquest ha de pagar 2,5 €/hora per l’ús
de les pistes. De la mateixa manera, els socis que vulguin fer ús de la invitació mensual també han de dir-ho
als empleats de la casa club abans de jugar.
Anulació d’una reserva de pista:
Pots anular una reserva de pista mitjançant l’aplicació web o trucant a la casa club, sempre per motius o
causes justificades i antelació suficient per a que la pista quedi lliure per altres jugadors/es.
Ús de la targeta magnètica:
Recorda que la targeta magnètica és personal i intransferible. No es pot cedir a ningú per reservar pista.
(*) parella, pare, mare, fills i filles

