
Només poden accedir al Club els socis i sòcies
que tinguin reserva prèvia a través de l’APP
del Club. 

Només es pot fer reserva d'un esport al dia i
d'una franja horària

Les mascaretes són d'ús obligatori, exceptuant
el moment de la pràctica de l'esport.

Cal estar dins de la instal�lació esportiva el
mínim de temps possible, només per jugar la
partida i després ja marxar.

Els vestidors romandran tancats. S'ha de venir
canviat des de casa.

Els menors de 16 anys faran esport amb un
soci major de 18 anys.

Respecteu en tot moment la distància de
seguretat.

El personal del Club pot comprovar la vostra
temperatura en qualsevol moment.

Porteu aigua de casa, les fonts romandran
tancades.

Eviteu els contactes innecessaris amb les
superfícies.

No es podrà pagar en efectiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es fan a través de l'APP del Club.

Cal signar el Compromís de Responsabilitat i
enviar-lo per correu electrònic a
cdterrassa@cdterrassa.cat abans d'arribar al
Club.

En arribar al Club s'ha de passar per recepció per
validar la reserva

En cas de no presentar-se, sense preavís de 24h,
no es podrà fer reserva durant una setmana.

Els usuaris seran responsables del seu material i
de la seva desinfecció.

 

 

 

 

Fase 1

Recepció
Camps de Hockey
Pistes de Tennis
Pistes de Pàdel
Pista de Frontennis

NORMATIVA

Protocol obertura CD Terrassa Hockey

Obertura del Club

Data: Dilluns 25 de maig 
Horaris: De 9 a 22h
Fase: 1 desescalada

Ocupabilitat del Club: 30% d'aforament
Accés permés: Només socis (no convidats)

ESPAIS OBERTS

WWW.CDTERRASSA.CAT - 93. 787 05 02 - 654 34 69 01 - CDTERRASSA@CDTERRASSA.CAT

RESERVES

Apel.lem a la responsabilitat dels socis i sòcies del CD Terrassa Hockey

1-1

Si algun soci incompleix la normativa, se li prohibirà l’entrada al Club.

NOM
ÉS AMB

CITA
 PREV

IA

 

SEGUEIX CONNECTAT...
@cdterrassa1910

Estem molt contents de poder obrir de nou les instal.lacions de les Pedritxes i estem a la vostra disposició per a
qualsevol consulta. Respecteu la normativa pel bé comú. Només podeu accedir al Club amb cita previa.

27/05/2020



Les reserves de pista/camp són de 50 minuts, un cop acabat cal marxar directament cap al pàrquing
Serà obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans i un cop finalitzat el temps de jugar.
S'ha de portar material propi no compartir-lo, en cas que no sigui possible, cal desinfectar-lo.
S'ha d'evitar el contacte personal amb el/la companya de joc (mantenir la distància de seguretat).
El servei de lloguer de material queda suspès.  
A recepció es poden comprar pilotes de tennis i de pàdel. 
Es recomana fer servir pilotes noves i canviar sovint els grips utilitzats.
En finalitzar el partit, cal evitar acomiadar-se amb contacte físic.
S'han d'evitar els canvis de costat de pista/camp.

No es poden jugar partits. No estan autoritzades les
activitats col�lectives.

El camp té 8 zones de reserva que estaran delimitades

No es poden moure els elements del camp.

Només hi poden haver 2 jugadors/es a cada una de les 8
zones o una mateixa unitat familiar.

Es pot fer entrenament individual, sense contacte, sempre
respectant la distància de seguretat. 

 

 

 

 

 

FRONTENNIS

Fase 1
Protocol obertura CD Terrassa Hockey

Es pot jugar 1 contra 1 o dobles.
S'ha d'utilitzar el guant a la mà no
dominant i per passar l'estora.
Es recomana canviar sovint el grip
utilitzat.

Es pot jugar 1 contra 1 o dobles.
S'han de deixar les pertinences a
la zona habilitada.
S'ha d'utilitzar el guant a la mà no
dominant.
Es recomana canviar sovint el grip
utilitzat.

Apel.lem a la responsabilitat dels socis i sòcies del CD Terrassa Hockey

PÀDELTENNIS

HOCKEY

WWW.CDTERRASSA.CAT - 93. 787 05 02 - 654 34 69 01 - CDTERRASSA@CDTERRASSA.CAT

Informació important

1 2 3 4

5 6 7 8

SEGUEIX CONNECTAT...
@cdterrassa1910

Si algun soci incompleix la normativa, se li prohibirà l’entrada al Club.

Es permet la pràctica de les
diferents modalitats de l’esport
de la pilota, de manera
individual i 1 vs 1 (davanter vs
seguer). Evitant qualsevol
contacte físic.
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