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NORMES DE FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 
Per poder fe ús de les instal·lacions serà necessari: 
 

1. Realitzar la reserva prèvia del lloguer a la consergeria del poliesportiu de 

Genovés dins de l’horari d’apertura de la instal·lació. 

2. Determinar l’hora, dia i disposició de la llum en la que tindrà lloc la 

reserva així com de la duració de la mateixa.  

3. El lloguer de la instal·lació reservada podrà allargar-se fins 2 hores, 

sempre i quan es comunique al conserge en el moment de comunicar 

l’hora i dia de la reserva. 

4. En cas de no fer-ho en aquest precís moment, es perdrà el dret de 

allargar el lloguer si aquesta ja esta reservada per uns altres usuaris. 

5. No es podrà practicar cap activitat fora de les hores d’apertura i 

tancament del poliesportiu. 

6. La duració de l’activitat de pàdel, frontó i tennis serà de 1h i 15 minuts, 

per a bàsquet i futbol-sala de 1h. 

7. La entrada a la pista serà de 10 minuts abans de l’hora reservada 

(sempre i quan la pista no estiga ocupada per altres usuaris) i es podrà 

accedir a la mateixa mentre dure la reserva. 

8. Els usuaris podran tindre un altra franja de 10 minuts per damunt de 

l’hora reservada (en cas de que no hi haja ningun usuari més esperant 

per al següent lloguer) per a abandonar la instal·lació. 

9. Es recomanable assegurar-se de que la reserva del dia , hora i qualitat 

de la llum siga la correcta. 

10. No s’admetrà la reserva per tercers. 

11. El pagament de preu públic de la instal·lació es farà abans d’entrar a la 

instal·lació. En cas de no abonar el lloguer no es deixarà entrar als 

usuaris a la pista, perdent els minuts de demora que s’han produït. 

12. Els menors de 16 tindran el lloguer gratuït. En cas de ser un grup mixt, si 

el grup dels de 16 anys superen el 50% pagaran el corresponent lloguer. 

13. En cas d’assistir a l’hora de la reserva més tard de l’hora concretada, 

l’usuari pedra els minuts inicials de lloguer, finalitzant l’activitat en l’hora 

de finalització de la reserva. 

14. En cas de que les condicions de la pista o climatologia no 

permeteixquen la practica esportiva, l’usuari tindrà l’opció d’ anular la 

reserva i canviar-la per un altre dia. 

15. L’Ajuntament no es farà responsable de cap pèrdua de tiquet del lloguer 

o qualsevol material que l’usuari extravií a la instal·lació o fora d’ella. 
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RESPONSABILITATS DE L’USUAI 
 

1. L’Ajuntament de Genovés no es farà responsable de les lesions que es 

puguen derivar de la practica esportiva. 

2. Els participants en el moment de la reserva, es manifesten físicament 

aptes per a realitzar l’activitat físico-esportiva. 

3. Una vegada concluida la sessió, els usuaris deuran d’abandonar la pista 

i recollir totes les seues pertinències, roba, pilotes, botelles, pots, etc. 

4. Abans d’entrar a la pista, l’usuari deurà portar el material apropiat per a 

la practica de l’esport  que s’ha reservat així com mantindré una higiene 

correcta cap a la instal·lació ( neteja de les esportives abans d’entrar, 

tirar pots...) 

5. Si l’usuari observa alguna anomalia s’ha de posar en coneixement a 

l’Ajuntament i al conserge del poliesportiu. 

 
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS  ( TORNEJOS, COMPETICIONS, 
CURSOS, ETC.) 
 

1. L’Ajuntament de Genovés , per sí o mitjançant les entitats que 

convinguen, podran desenvolupar les activitats com a tornejos, 

competicions, etc. Quedant anul·lat o modificat el sistema de serves fins la 

conclusió de dites activitats.  

2. L’Ajuntament podrà organitzar cursos. Durant l’horari en que es 

desenvolupen els cursos, la pista queda reservada per a aquesta finalitat. 
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