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BENVINGUDA
Apreciats socis i amics,
2020 està sent un any molt especial pel que ens ha tocat viure en relació amb la pandèmia
de coronavirus i el confinament. Afortunadament sembla que amb limitacions i totes les
precaucions del món ens encaminem cap a la "nova" normalitat. Per aquestes raons tots
tenim encara més ganes de gaudir de la Cerdanya i del Club.
Com és tradicional, us presentem el programa que recull les activitats esportives i socials
que hem preparat amb la màxima il·lusió per a aquest estiu. Com ja us vaig anunciar recentment, i per preservar la salut de tothom i com a mesura de precaució, hem decidit
cancel·lar aquest any les dues activitats que més risc d'aglomeració suposàvem: el dia del
club i l'open vòlei. Així mateix hem adaptat les altres activitats a les noves circumstàncies
de salut publica i per tal de poder complir les normatives i recomanacions de les autoritats
sanitàries.
En el document adjunt trobareu tots els detalls que podeu precisar; en cas de dubte
pregunteu al personal del Club que estaran encantats en ajudar-vos. Aprofitem per
recordar-vos que seguim gaudint del nostre servei de bar i restaurant a càrrec d'en Sergi
Isern que esperem que aprofiteu al màxim possible tant al jardí com al bar i restaurant i que
per descomptat us animem a provar.
Aquest any més que mai cal destacar la necessitat de complir les normes de prevenció i
higiene, com és l'ús de la mascareta a l'entrada de la piscina, l'oficina i les instal·lacions
comunes del Club, així com les normes d'ús de les instal·lacions i l'organització de les
activitats, les quals només persegueixen que tots puguem gaudir d'una convivència
exemplar. Per una altra banda, com ja ús vam dir l'any anterior, podeu fer-nos arribar els
vostres suggeriments o propostes, les escoltarem totes amb el màxim interès i respecte.
No em resta més que en nom de l'Olga Deyurka i l'equip de staff, així com en el de tots els
membres de la Junta, desitjar-vos un bon estiu.

Félix Tarradellas
President CEC
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CURSETS
D’ESTIU
2020
Per a una millor organització, demana més informació o reserva les
classes desitjades indicant els noms dels alumnes interessats,
edats i persona i telèfon de contacte amb la major antelació
possible per e-mail a: activitats@clubesportiucerdanya.com
Horaris i dies estan subjectes a modificacions per raons
d’organització o meteorològiques. En tot cas cal confirmar la
inscripció/reserva per anticipat.
Les classes s’abonaran amb un mínim d’antelació de 24 hores a la
secretaria del Club. El pagament es fa en targeta. Per l’anul·lació
d’una classe reservada s’haurà de notificar 12 hores abans de
l’horari concertat.
Si la classe no es pot realitzar a causa del mal temps, es retornarà
al soci l’ import corresponent al 50% abonat.
Els cursets només podran ser adquirits pels socis actius al corrent
del pagament de quotes.
Els alumnes han de venir de casa amb roba i calçat còmode, gorra
i crema solar.
Es prega puntualitat i rigor d’assistència.
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CURSETS
DE TENNIS
Classes col lectives

Classes particulars

Del 01 d’Agost al 31 d´Agost

Del 01 d’Agost al 31 d´Agost

Dies: Dimarts, Dimecres i Dijous

Dies: Dilluns i Divendres

Horaris: De 10:30 h a 13:30 h

Horaris: De 12:30 h a 13:30 h

Durada de la classe: 55 minuts

Durada de la classe: 55 minuts

Edats: A partir de 5 anys

Edats: A partir de 5 anys

Preu: 15 € per nen/a i per hora

Preu: 1 Persona
2 Persones
3 Persones
*Mínim 3 alumnes per

*Màxim 6 alumnes per grup
*Mínim 3 alumnes per grup

25 €
40 €
45 €
grup

CURSETS
DE PÀDEL
Classes col lectives

Classes particulars

Del 01 d’agost al 31 d´ Agost

Del 01 d’agost al 31 d´ Agost

Dies: Dilluns i Divendres

Dies: De Dilluns a Divendres

Horaris: De 10:30 h a 12:30 h

Horaris: De 09:30 h a 10:30 h

Durada de la classe: 55 minuts

Durada de la classe: 55 minuts

Edats: A partir de 5 anys

Edats: A partir de 5 anys

Preu: 15 € per nen/a i per hora

Preu: 1 Persona
2 Persones
3 Persones
*Mínim 3 alumnes per

*Màxim 4 alumnes per grup
*Mínim 3 alumnes per grup

25 €
40 €
45 €
grup
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CURSETS
DE NATACIÓ

Classes particulars

Classes col·lectives

Del 01 d’Agost al 31 d´Agost

Del 01 d’Agost al 31 d´Agost

Dies: A convenir

Dies: A convenir

Horaris: +Info a Norma

Horaris: +info a Norma

Durada de la classe: 55 minuts

Durada de la classe: 55 minuts

Edats: A partir de 5 anys

Edats: A partir de 5 anys

Preu: 1 Persona 28 € la hora

Preu: 1 Persona 18 € la hora
*Màxim 3 alumnes per grup

CURSETS
DE PILATES

Classes col lectives

CURSETS
DE FUTBOL

Classes col lectives

Del 01 d’Agost al 27 d´Agost

Del 10 d’Agost al 30 d´Agost

Dies: Dimarts i Dijous

Dies: Dilluns i Dimecres

Horaris: De 10:00 h a 11:00 h

Horaris: De 10:00 h a 11:30 h

Durada de la classe: 1 hora

Durada de la classe: 1.30 hora

Edats: A partir de 16 anys

Edats: A partir de 6 anys

Preu: 1 Classe
4 Classes
6 Classes

Preu: 2 Classes soci 12 €/No s 16 €
4 Classes soci 23 €/No s 31 €
6 Classes soci 34 €/No s 40 €

8 €/p
30 €/p
45 €/p

Es necessita un mínim de 4 alumnes
per realitzar l’activitat.

Es necessita un mínim de 6 alum. per
realitzar l’activitat i un màxim de 10.
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ACTIVITATS
ESTIU
2020
Podran participar-hi tots els socis del Club prèvia inscripció i
pagament de quotes.
Per tal d’agilitzar les inscripcions, cal presentar el carnet de
Soci/a.
Per a una millor organització, preguem que facis la teva reserva i
pagament a secretaria amb la major anticipació possible.
El pagament de les activitats és en targeta a la secretaria club.
Es reserva la plaça un cop realitzat el pagament (al mateix
moment).
Els horaris i dies estan subjectes a modificacions per raons
d’organització o meteorològiques. En tot cas cal confirmar la
inscripció/reserva per anticipat i mantindrem informats als socis
via xarxes socials, i cartells informatius a la secretaria i piscina.
Els participants a les activitats han de venir de casa amb roba i
calçat còmode, gorra i crema solar (en cas necessari).
Poden demanar més info. a activitats@clubesportiucerdanya.com
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RESUM TARIFES ACTIVITATS

PREU SOCI

CONCURS DE DIBUIX

GRATUÏT

PREUCONVIDAT
(NOSOCI)

-

TORNEIG DE PING - PONG

3

-

JOCS DE TAULA

7

14

TORNEIG DE MINI-TENNIS

5

-

CHAMPIONS LEAGUE

6

15

SÚPER PÀDEL JÚNIOR
(10 A 15 ANYS)

18

SÚPER PÀDEL
(MAJORS 16 ANYS)

15

CURSA DE NATACIÓ

GRATUÏT

CURSA DE BICICLETES

GRATUÏT

VÒLEI socis
CURSA ATLÈTICA
TORN. PETANCA & CAKE

-

-

_
GRATUÏT
10

15 €
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CONCURS
DE DIBUIXOS

Del 01 al 19 d’Agost

Inscripció i pagament
Activitat gratuïta i exclusiva per a Socis Infantils (de 5 a 10 anys) i fills de
socis (de 3 i 4 anys).
Confirmar participació i normativa concurs a secretaria del Club.

Edat
Pre - minis > 3 i 4 anys
Minis I > 5 i 6 anys
Minis II > 7 i 8 anys
Minis III > 9 i 10 anys

Dies i horaris
Els dibuixos s’han de presentar a la Secretaria del club en l’horari de 10:00
h a 14:30 h a partir del 01 d’agost fins el 19 d’Agost.

Informació activitat
- Els dibuixos es presentaran en una cartolina blanca o full, mida A3 que
pot recollir a secretaria del Club.
- Temàtica sobre les teves vacances d’ensomni.
- La tècnica utilitzada en els dibuixos és lliure.
- Només es pot presentar un dibuix per participant.
- Es pot utilitzar qualsevol material per al dibuix: Llapis de colors, plasti
decor, ceres, aquarel·les, purpurines, fulles d’arbres, branques, sorra,
etc.
- Al revers del dibuix han de figurar de forma clara, les següents dades:
NOM I COGNOMS - EDAT .
- Es triaran 2 dibuixos premiats en cadascuna de les categories.
- El lliurament de premis es farà el dia del SOCI INFANTIL.
Per a qualsevol dubte o aclariment al respecte poden consultar amb
Secretaria, Animeu-vos!
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TORNEIG
PING-PONG

11 d’Agost

Inscripció i pagament
De l’1 al 9 d’Agost d’10:00h a 14:30h a la Secretaria del Club.

Edat
Edat mínima 8 anys.

Preu Soci
3 € per persona
Indispensable realitzar la inscripció a la secretaria del Club abans del dia
del torneig.

Dies i horaris
La competició tindrà lloc el dia 11 d’Agost a les instal·lacions del Club i
durarà una jornada, a partir de les 17:00 h.

Informació activitat
- El torneig serà individual.
- En funció de la quantitat de jugadors que s’inscriguin s’establiran tres
categories:
Infantil: Entre 8 i 11 anys.
Júnior: Entre 12 i 17 anys.
Sènior: A partir dels 18 anys.
- El sistema del torneig serà per eliminatòries amb una final a cada categoria.
Regles de joc:
- Es jugarà al millor de 1 set i els eliminats tindran una tanda de repesca.
- Cada set a 11 punts amb 2 d’avantatge.
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MINI
TENNIS

12 d’Agost

Inscripció i pagament
Del 8 al 11 d’Agost d’10:00h a 14:30h a la Secretaria del Club.

Edat

De 5 a 12 anys ( nascuts des de l’any 2015 al 2008)

Preu Soci

5 € per persona
Indispensable realitzar la inscripció a la secretaria del Club.

Dies i horaris

Dia 12 d’Agost a les pistes de tennis a partir de les 9:30h i durarà una jornada.
El torneig serà individual.

Informació activitat
CATEGORIES
5 i 6 anys / 7 i 8 anys / 9 i 10 anys / 11 i 12 anys

REGLES DE JOC
-El sistema del torneig serà una lligueta per a cada categoria, jugaran tots contra
tots.
-La zona de joc serà la zona de servei d’una pista de tennis amb mides
reglamentàries. Cada pista quedarà dividida en 2.
-El jugador/a que amb el seu servei durant 3 vegades no aconsegueixi posar la
pilota en joc, serà penalitzat amb un punt per al contrincant.
-La pilota es posarà en joc quan passi la xarxa.
Partits a punts. El partit s’acabarà amb el primer jugador que aconsegueixi arribar
als 10 punts.
-Els punts aconseguits per ambdós jugadors durant el transcurs del partit seran
acumulables i se sumaran als punts que s’assoleixin durant els següents partits.
El guanyador/a de cada categoria serà el que hagi sumat més punts amb tots els
partits jugats.
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JOCS DE TAULA
PODRIDA

12 d’Agost

Inscripció i pagament
De l’1 al 11 d’Agost d’10:00h a 14:30h a la Secretaria del Club.

Edat

Cal ésser major d’edat.

Preu

Soci: 7 €
No Soci: 14 €
És permès l’accés d’un jugador no soci fent parella amb un jugador soci, sent la
inscripció el doble del establert pels socis.
En cas de no poder assistir, es prega portar substitut soci del Club Esportiu
Cerdanya.

Dies i horaris

El torneig es jugarà el dimecres 12 d’Agost i la final es decidirà entre els
classificats. L’hora de començament serà a les 17:00 h, es prega estricta puntualitat.

Informació activitat
- Les taules estaran distribuides per 4 jugadors.
- Es recomana dur les cartes i fitxes per jugar.

Persones de contacte
Arbitres jutges:
Mª Jose Trias:
Cristina Masllorens:
M. Teresa Bros:

616 49 42 66
647 68 58 93
696 40 23 35
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JOCS DE TAULA
DÒMINO

13 d’Agost

Inscripció i pagament
De l’1 al 11 d’Agost d’10:00h a 14:30h a la Secretaria del Club.

Edat

Cal ésser major d’edat.

Preu

Soci: 7 €
No Soci: 14 €
És permès l’accés d’un jugador no soci fent parella amb un jugador soci, sent la
inscripció el doble del establert pels socis.
En cas de no poder assistir, es prega portar substitut soci del Club Esportiu
Cerdanya.

Dies i horaris

El torneig es jugarà el dijous 13 d’Agost i la final es decidirà entre els classificats.
L’hora de començament serà a les 17:00 h, es prega estricta puntualitat.

Informació activitat
-Es formaran, per sorteig, grups de 4 o 5 parelles com a màxim, segons sigui el
nombre de participants. Passaran a la final les dues primeres parelles de cada
grup.
-Les partides es jugaran a 300 punts i la durada de cadascuna d’elles serà de 55
minuts, acabant-se llavors la parcial que s’estigui celebrant i comptabilitzant-se la
puntuació que hi hagi en aquest moment.
-En cas d’empat, en un tancament es repetirà la partida, corrent-se la mà (sortida)
al següent jugador del que la va tenir anteriorment.
12 MANS
300 PUNTS
55 MINUTS
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CHAMPIONS
LEAGUE

13 d’Agost

Inscripció i pagament
Del 5 al 11 d’Agost d’10:00h a 14:30h a la Secretaria del Club.

Edat

Fins a 15 anys

Preu

Soci: 6 €
No soci: 15 €
Es deurà formalitzar la inscripció de l’equip SENCER, la reserva de la plaça serà
vàlida amb el pagament total de l’equip.

Dies i horaris

La competició tindrà lloc el 13 d’Agost a les instal·lacions del Club i començarà a
les 17:00 h.

Informació activitat
El preu inclou un regal per a tots els participants.
Els equips estaran formats per 7 jugadors. Poden inscriure’s fins a 12 jugadors per
equip (5 reserves). Els equips han de ser mixtes amb un mínim de 2 nenes.
Cada equip ha de tenir un nom i com a mínim vuit dels jugadors han de ser socis
del CEC (Per als equips de 9 a 12 jugadors es poden inscriure un màxim de 2 no
socis). S’accepten, per tant, jugadors que no siguin socis del Club. En la inscripció
ha de figurar el nom de cada jugador, si és soci o no i l’edat. .
El sistema del torneig serà per lliga i una gran final. Hi haurà dues categories:
1) els que durant l’any compleixin l’edat de 12 a 15 anys (del 2005 al 2008).
2) els que compleixin fins a 11 anys (del 2004). Per poder jugar el campionat, el
nombre mínim d’equips haurà de ser de 3.
Cada equip jugarà un mínim de 2 partits.
Els partits tindran una duració màxima de 10 minuts.
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SÚPER PÀDEL
ADULT

15 i 16 d’Agost

Inscripció i pagament
De l’5 al 13 d’Agost d’10:00h a 14:30h a la Secretaria del Club.
Places limitades a 96

Edat
Tots els socis que siguin majors als 16 anys (nascuts any 2004).

Preu soci
15 €
Inclou polo, begudes durant el torneig, repartiment de premis amb copa de cava.

Recordatori:
La forma de pagament de la totalitat de la inscripció es podrà fer per transferència
bancària al compte oberta del CEC “La Caixa”: ES17 2100 0479 21 0200235963
Molt important : La confirmació de la reserva de la seva plaça es farà ÚNICAMENT
quan a secretaria es rebi a info@clubesportiucerdanya.com el justificant bancari
del pagament en el que s’ha d’indicar: CONCEPTE: SP20 (nom i cognom dels jugadors de la parella). Sense el justificant no hi ha reserva.
El període de pagament l’5 al 12 d’agost per l’opció de transferència.

Dies i horaris
15i 16 d’Agost
-Els quadres i horaris dels partits seran exposats el dia 14 per la tarda ( a confirmar
hora) a les cartelleres del club.
-Tots els jugadors hauran de presentar-se el dissabte dia 15 a les 9:30 h a les pistes
de pàdel per tal de recollir la samarreta i informar-se dels corresponents grups i
horaris.
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Informació activitat
-El campionat s’organitzarà en quatre equips formats per un nombre màxim de 12
parelles.
-Les parelles estaran prèviament formades (no hi haurà sorteig). S’ha de donar el
nom dels integrants de cada parella en el moment de la inscripció i fer el
pagament.Les parelles no podran ser mixtes, i es dividiran en quatre nivells de joc:
base, mig, superior i màster.
-L’organització es reserva el dret de reduir els nivells de jocs a tres nivells , en el
cas que considerí que sigui necessari).
-L’organització posará una llista a disposició dels socis que vulguin participar i no
tinguin parella per a poder formar-la. Es fará tot el possible perquè tothom tingui
parella.
-La durada del partit serà de 55 minuts. Es tracta d’aportar el major nombre de
jocs guanyats a l’equip. Cada parella jugarà tres partits repartits en dos dies.
-Guanyarà l’equip que tingui més jocs guanyats.
-L’organització es reserva el dret de realitzar qualsevol modificació en cas de què
es consideri oportú.
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SÚPER PÀDEL
JÚNIOR

18 d’Agost

Inscripció i pagament
De l’10 al 16 d’Agost d’10:00h a 14:30h a la Secretaria del Club.
Places limitades a 72

Edat
De 10 a 15 anys (nascuts entre 2005 al 2010).

Preu soci
18 € per persona
Inclou samarreta i un entrepa més beguda durant el torneig.

Dies i horaris
El campionat es celebrarà el dia 18 d’Agost des de les 9:00h fins les 20:00 h

Informació activitat
-Els participants s’inscriuran fent constar el seu nivell,“PROMESA, MIG, SUPERIOR I
MÀSTER”.
-Les parelles estaran prèviament formades (no hi haurà sorteig) i podran esser mixtes. S’ha
de donar el nom dels integrants de cada parella en el moment de la inscripció i fer el pagament. Es dividiran en quatre nivells de joc: promesa, mig, superior i màster.
-Es constituiran 4 equips de 14 nens per equip, que vestiran amb samarretes de diferents
colors.
-Cada parella jugarà 3 partits. Si les condicions meteorològiques són adverses, el partit
s’anul·larà i el resultat serà de 5-5, a no ser que les dues parelles acordin jugar el partit. Es
tracta d’aportar el major nombre de jocs a cada equip.
-L’equip guanyador esdevindrà el que hagi assolit més jocs.
-El dia abans de la celebració del campionat es repartiran les samarretes dels participants
a la carpa de reserva de pistes.
-Lliurament de premis 30 min després del ùltim partit a les pistes. Us obligatori de mascareta.
-La organització es reserva el dret de realitzar qualsevol modificació en cas què es consideri
oportú.
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DIA DEL SOCI
INFANTIL

19 d’Agost

11:00 h a 13:30 h Lliurament de regals
A socis infantils (fins a 10 anys).

12:00 h Cursa de natació**
A partir de 4 anys.

17:30 h Cursa de bicicletes*
Podran participar tots els socis majors de 4 anys.
Les categories seran:
- Categories 4 anys ( amb pedals/sense pedals) - Categories 5 anys ( amb pedals)
- Categories 6 i 7 anys
- Categories 8 i 9 anys
- Categories 10 i 11 anys
- Categories 12 i 13 anys > Infantil - Categories 14 i 15 anys > Cadets
*Serà obligatori que tots els corredors portin CASC, no es pot realitzar la cursa
sense casc.

19:30 h Lliurament de premis del Concurs de
dibuix i de la cursa de bicis.
* Les inscripcions es realitzaran a la secretaria del 15 al 18 d’Agost. Per una millor
organització es prega que tots els adults que vulguin participar facin també la seva
inscripció prèviament a secretaria.
**L’entrega de premis de natació es realitzarà trenta minuts després de finalitzar
les competicions.
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VÒLEI
EXCLUSIU SOCIS

20 d’Agost

Inscripció i pagament
De l’12 al 18 d’Agost d’10:00h a 14:30h a la Secretaria del Club.

Informació activitat
Per l'actual situació sanitària, hem cancel·lat les competicions de vòlei júnior,
sènior i open, tot i això reservem la data de l' 20 d'Agost per organitzar l’activitat
de vòlei platja exclusiva per a socis.
Per més informació adreceu-vos a Secretaria del Club.
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CURSA
ATLÈTICA

20 d’Agost

Inscripció i pagament
Indispensable realitzar la inscripció a la secretaria del Club. Les inscripcions es
realitzaran del 10 d’Agost al 20 d’Agost de 10:00 a 14:30h.

Edat
Podran participar tots els socis majors de 6 anys.
CATEGORIES:
6 i 7 anys
8 i 9 anys
10 i 11 anys
12 i 13 anys
14 i 15 anys

> Pre-alevins
> Alevins 1er any
> Alevins 2n any
> Infantil
> Cadets

16 i 17 anys
18 anys
+ 18 anys
+ 35 anys

>
>
>
>

Juvenil
Junior
Sènior
Veterans

Preu soci
Activitat gratuïta i exclusiva per a Socis.

Dies i horaris
-La cursa tindrà lloc el dia 20 d’Agost, i la cursa començarà a les 10:00 h.
Es tracta d’un recorregut per dintre el CLUB, per els socis més petits i un recorregut per la urbanització a partir 12 anys.
-Es necessita un mínim de 5 corredors per a cada categoria perquè la cursa es pugui
realitzar.
-La organització es reserva el dret de realitzar qualsevol modificació en cas què es
consideri oportú.
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PETANCTÒNIC &
CAKE

24 d’Agost

Inscripció i pagament
A partir del 17 d’Agost de 10:00 a 14:30h. i la inscripció es tancarà tant bon punt
s’arribi a les 36 places previstes.
Els noms dels components de cada equip hauran de comunicar-se en el moment
de la inscripció.

Edat
Cal ésser major d’edat.

Preu
Soci: 10 € per persona No soci: 15 € per persona

Dies i horaris
24 d’ Agost de 17:00 a 20:30 h a les pistes de petanca del Club.

Informació activitat
Composició dels equips
-El nombre de places està limitat a 36 persones: 6 equips amb sis participants
cadascun.
-El campionat es celebrarà entre sis equips formats per sis jugadors.
-Els equips s’organitzaran en dos trios que no podran modificar-se durant el
campionat.
-Els dos trios de cada equip hauran de jugar el mateix nombre de partides.
Boles i bolitjos
-Les boles i bolitjos reglamentaris per dur a terme la celebració del Campionat
seran aportades per l’organització.
-Els participants que ho desitgin podran dur les seves pròpies boles i bolit- jos.
L’organització es reserva la facultat d’aprovar la seva utilització.
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Sistema de joc amb boles i bolitjos. Puntuació.
-El Campionat es realitzarà per un sistema de lligueta de partides entre tots els
equips participants. Es durà a terme una partida final per tal de determinar l’equip
campió, el qual jugarà entre els dos equips que hagin acumulat més punts al
finalitzar la lligueta.
-Tan durant la lligueta com a la final, les partides tindran una durada de 20 min.
-Les partides es jugaran amb dos trios de dos equips diferents, en conformitat amb
el quadrant de lligueta definit per l’organització.
-Durant els 20 minuts de cada partida, es realitzaran tantes jugades com sigui
possible.
-Quan hagin passat els 20 minuts, la partida finalitzarà immediatament i no es
comptaran els punts de jugada no finalitzada. Els punts acumulats seran
comunicats a l’organització.
-Cada jugada serà guanyada per aquell equip que tingui la bola més propera al
bolig, i sumarà tants punts com boles tingui per davant de la primera bola de
l’equip contrari més propera al bolig.
-A cada jugada, el bolig serà llançat per un membre de l’equip guanyador de la
jugada anterior. El bolig haurà de quedar, al menys, més enllà del punt mig de la
pista i a 25 cm de qualsevol dels seus límits.
Dret de modificació
-La Comissió Organitzadora es reserva la facultat de dirimir qualsevol incidència i
de modificar o suspendre qualsevol de les bases del Campionat. Les seves decsions
seran inapel·lables.
-Així mateix, es reserva el dret de realitzar controls antidopatge sorpresa.
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TARIFES &
NORMES
2020
Els tiquets d’accés a les instal·lacions només podran ser adquirits
pels socis actius al corrent del pagament de quotes.
Els socis poden comprar tants tiquets com vulguin sense limitació
(excepte pack de: 3 x 2 que és 1 per soci actiu).
Al moment de l’adquisició de qualsevol tiquet d’accés s’haurà
d’indicar el nom de la persona que ho utilitzarà.
Els socis en baixa temporal i els no socis només podran utilitzar les
instal·lacions fent ús d’un tiquet d’accés .
Es limita a 6 el nombre de tiquets que podrà utilitzar una mateixa
persona, per a cada instal·lació. A partir del 7é s’haurà d’adquirir
un tiquet especial de 25 €.
Serà necessari mostrar un document acreditatiu d’identitat per
poder fer ús d’un tiquet. En cas contrari no es podrà utilitzar.
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TARIFES
TIQUETS D’ACCÉS 2020
Tiquets d’accés: Tennis i pàdel

A taquilla (1 tiquet d’accés Agost)
A taquilla (Temporada baixa, excepte Agost)
A pistes (1 tiquet d’accés amb penalització in situ)
Reserva de pista (*)
Reserva de pista tennis/pàdel amb llum

Tiquets d’accés: Piscina

Pack 3 tiquets d’accés (1 pack per soci actiu)
1 tiquet d’accés (Agost)
1 tiquet d’accés (Temporada baixa, excepte Agost)
1 tiquet d’accés amb penalització

Pack tiquets d’accés

Piscina + 1 h de tennis / pàdel el mateix dia (Agost)
Piscina + 1 h de tennis / pàdel el mateix dia (temporada baixa)

Duplicat de carnet

12
5
25
2
5

30
15
5
25

20 /u.
7 /u.
10

(*) Cal pagar la reserva de pista en cas de:
- Voler-la reservar des del dia anterior 19h ns a una hora abans de jugar.
- Reserves de pistes il·luminades tant de tennis com de pàdel a partir de 20 h.
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NORMATIVA
INSTAL·LACIONS
ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
El Club Esportiu Cerdanya és propietat privada dels seus Socis, els quals poden
gaudir fent ús de totes les instal·lacions, sempre complint les normes establertes.

Convidats
Els socis i la Junta Directiva tenen el dret de convidar a “no socis” a fer ús de les
instal·lacions esportives del Club previ pagament de les quantitats acordades cada
any. Anualment, la Junta Directiva determinarà les condicions per a l’ús de les
instal·lacions esportives pels convidats dels socis que realitzin activitats juntament
amb els esmentats socis.
Fills de socis menors de 5 anys. Els menors de 5 anys, fills de socis, poden fer ús de
les instal·lacions sense ser socis. A partir dels 5 anys s’hauran de fer socis, o bé
pagar les invitacions corresponents. Cada tiquet d’accés és personal i intransferible per a un convidat i és vàlid per a un sol ús.

Reserves i pagament de pistes
Els socis tenen dret a reservar pista a partir de les 19 hores del dia anterior i fins a
una hora abans, previ pagament de la quantitat acordada per la Junta Directiva.
Si per raons de força major o climatològiques no es pot fer ús de la pista es retornaran les quantitats pagades.
Les reserves s’hauran de fer al Club en els llocs indicats en cada cas, no es pot fer
per telèfon. En les pistes de pàdel, durant el mes d’agost, hauran de jugar quatre
persones per pista.
Els jugadors no poden reservar més d’una pista (sigui de pàdel o de tennis) en el
mateix moment, havent de donar pas al següent si hi hagués espera.
La reserva de la pista es mantindrà durant deu minuts, si els jugadors no han entrat
en aquest període, la pista es considerarà lliure.
Si en tres ocasions seguides o cinc alternes un soci no fa ús de les pistes reservades,
perdrà el seu dret de noves reserves.
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Vigilància
El soci haurà de presentar el seu carnet de soci sempre que sigui requerit pel
personal del Club.
El personal designat per a aquesta tasca tindrà com a missió no permetre el pas a
la piscina ni l’ús de les instal·lacions esportives sense que el soci presenti el carnet
de temporada. Si es comprova que un possible“no soci” fa ús de la piscina o de les
pistes de joc, el personal designat té el dret d’exigir a la persona requerida la
presentació del carnet i, fins i tot, d’interrompre el joc per fer la comprovació
necessària.
En el cas que, de forma excepcional, el soci no porti el carnet se li demanarà un
altre carnet i es comprovarà en les llistes la seva condició de soci. Els convidats
també han de mostrar el seu tiquet d’accés corresponent si se’ls demana que el
presenti. En cas de que un ‘’no soci’’ convidat estigui jugant sense el seu tiquet
d’accés a la pista corresponent, pagarà ‘’in situ’’ un preu més elevat que l’habitual
( tiquet d’ accés al interior de la instal·lacions).

Ús de les pistes de l’interior per als campionats
El dia 12 d’agost durant el matí, totes les pistes de tennis estan reservades per el
“Mini- tennis”.
Els dies 15 i 16 d’agost les pistes de pàdel estan reservades al SUPER PÀDEL ADULT.
El día 18 estan reservades al SUPER PÀDEL JÚNIOR.

Incidents
Qualsevol incident que es produeixi es posarà en coneixement de la Gerent del
Club. En la seva absència es comunicarà a algun membre de la Junta.
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ÚS DE LES INSTAL·LACIONS NO ESPORTIVES
Convidats
L’ús de les instal·lacions no esportives és privatiu dels socis i els seus convidats.
Excepcionalment el restaurant podrà obrir-se a“no socis” d’acord amb la present
normativa.

Reserves de taula als socis
El restaurant és obert als “no socis” però els socis tenen dret preferent de reserva
de taula reservant pel dinar fins a les dues i per al sopar fins a les nou.

Tancament d’instal·lacions per a grups de “no
socis”
Tant el restaurant com qualsevol altra sala del club, podrà tancar-se a grups de
socis o de “no socis” exclusivament amb prèvia sol·licitud a la gerent i amb l’aprovació d’aquesta.

Reserves superiors a vuit persones
Qualsevol reserva del restaurant, superior a vuit persones, inclosos socis, feta
globalment s’haurà de notificar al responsable del bar-restaurant.

Quotes per a “no socis”
En aquelles reserves de les instal·lacions en les que l’ús primordial serà feta per
“no socis”, la Junta Directiva podrà fixar una quota per ús, d’acord amb els possibles consums i deterioraments que es puguin produir.

Sol·licitud d’autorització
En el cas que formalment sigui difícil sol·licitar els permisos a la Junta Directiva,
el President, o en la seva absència, el Vicepresident podran prendre les mesures
oportunes en representació de la Junta Directiva.

Inapel·lació de decisions
Qualsevol decisió de la Junta Directiva o del President o Vicepresident, en el seu
cas, serà inapel·lable.
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NORMATIVA
COVID-19
MESURES DE SEGURETAT DE CLUB ESPORTIU
CERDANYA
Per prevenir els contagis a les nostres instal·lacions són de vital importància la
distància de seguretat, la mascareta i la higiene de mans.
DISTÀNCIA DE SEGURETAT
Per garantir la distància entre persones ( mínim 1,5 m) hem limitat els aforaments
dels diferents espais del Club. Respecteu els aforaments.
MASCARETA
L'ús de la mascareta és obligatori dins i fora del Club, excepte lògicament en el
moment de la ingesta de menjar i begudes, durant la pràctica esportiva, i a la
piscina.
S'ha de dur la mascareta a l'entrada i la sortida dels espais, en les zones de pas, a
l'entrar i sortir de les pistes, a la terrassa del bar o al saló.
HIGIENE DE MANS
Seguir una bona higiene de mans és essencial, per això trobareu dispensadors de
gel hidroalcohòlic, per tot el Club. Utilitzeu-los! Estan a la vostra disposició perquè
us pugueu rentar les mans abans i després de la pràctica esportiva o del esbarjo, a
l'entrar i sortir del Club i en qualsevol moment.

MESURES DE SEGURETAT DE LA PISCINA
1.Accés a la piscina: Obligatorietat d'utilitzar la màscara en la zona de l'entrada de
la piscina i el taulell. Una vegada tinguem el nostre lloc ens la podrem treure.
2.Personal de la piscina: Tenen la responsabilitat de fer complir les mesures de
Seguretat, per això es prega respectar les indicacions.
3.Perímetre de Seguretat: Donada la gran superfície del recinte de la piscina,
apel·lem a la responsabilitat dels socis per a mantenir-les distàncies mínimes de
Seguretat d'1,5 m entre els grups familiars i els seus objectes personals. Confiem
en el seu bon criteri per a triar zones distanciades.

27

4.El socorrista i el personal de taquilla: Seran els encarregats de supervisar el
nombre de banyistes i restringir els accessos als mateixos si fos necessari.
5.Respectar les bandes del terra de la recepció, que marquen les distàncies mínimes de Seguretat establertes. Utilitza-les!
6.Sistema de desinfecció de mans en l'entrada de la piscina. Utilitza-les!
7.Sortida de la piscina: Com sempre utilitzarem la mateixa porta que la d'entrada,
per això també serà obligatori, l'ús de la mascareta. Respecta-ho!
8.Sector protegit per als nostres socis més vulnerables: Darrere del taulell d'accés
a la piscina és el que hem triat perquè tinguin una situació preferent.
9.Pagament de tiquets d'accés: En la mesura del possible els pagaments que es
realitzin hauran de ser amb targeta de Crèdit.
10.Cartells informatius: En les diferents cartelleres del club es recordaran les
mesures de prevenció.
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JUNTA DEL CEC
PRESIDENT
Félix Tarradellas Bertrán
VICE-PRESIDENT
Pere Alavedra Ramón
TRESORER
Juan Pablo Bosch Girona
SECRETARI
Raúl Ros Parellada
VOCALS
Ester Pascual Ferrer
Roger Polls Camps
Mar Tintoré Butiña
Cristina Vacarisas Grau
Carmen Almansa Rosales
GERENT
Olga Deyurka
CLUB ESPORTIU CERDANYA
Av. Llevant nº5 – Tartera 17538 DAS (Girona)
972 89 01 86 - 660 96 06 77
info@clubesportiucerdanya.com
www.clubesportiucerdanya.com
Oficines Administratives
Assessoria Carbó
C/ Puig Pedrós Nº 3 – (17520 - Puigcerdà)
972 88 11 65 – 972 88 11 69
jcarbo@carbosl.com
Troba’ns a
Club_esportiu_cerdanya
clubesportiucerdanya
www.clubesportiucerdanya.com
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