NORMES REGULADORES DE L’APARCAMENT
✓ Podran disposar del servei d’abonament d’aparcament única i exclusivament aquelles persones
que siguin socis/ abonats del Club Esportiu Hispano Francès.
✓ El soci/abonat que desitgi sol·licitar la utilització de l’aparcament del Club (en endavant
“Usuari”) haurà de signar l’acceptació d’aquestes normes en aquest mateix full, i fer constar
les seves dades personals així com les del vehicle o vehicles (fins a dos per abonament però
mai simultàniament) que vagi a estacionar. L’Usuari haurà de notificar per escrit al Club
qualsevol variació en les dades inicials.
✓ El Club facilitarà l’accés al pàrquing habilitant informàticament el carnet de soci que s’haurà
d’utilitzar per l’entrada a l’aparcament. També lliurarà una cartolina identificativa que s’haurà
d’exhibir al parabrisa del propi vehicle.
✓ El nou usuari haurà de satisfer al Club la part proporcional del període pendent fins
l’acabament del present període d’abonament anual. Aquest abonament anual compren el
període de l’1 de gener al 31 de desembre. En cas de baixa com a soci no es retornarà la part
proporcional del temps no consumit per aquest servei.
✓ L’abonament s’anirà renovant per períodes successius anuals de forma automàtica fins que
l’Usuari manifesti la seva intenció de no renovació. La baixa s’haurà de fer per escrit.
✓ Donat el numero limitat de places disponibles, el Club tancarà l’admissió de socis/abonats que
puguin disposar de l’abonament d’aparcament quan s’arribi al numero de 130 Usuaris.
✓ No s’admetran baixes temporals. Qualsevol baixa serà definitiva. El soci que causi baixa de
l’abonament de l’aparcament perdrà la seva condició d’Usuari, restant el seu abono per altre
soci/abonat que, estant en llista d’espera, el desitgi. Tindran preferència en aquest cas els socis i
persones amb mobilitat reduïda.
✓ El Club es reserva el dret de donar de baixa de l’abonament d’aparcament per causes
justificades.
✓ L’abonament dona dret a la utilització de l’aparcament única i exclusivament pel vehicle o
vehicles de l’Usuari dins de l’horari comprés entre les 8 hores fins les 24 hores, exceptuant els
dies que el Club organitzi alguna esdeveniment especial.
✓ Els usuaris hauran d’utilitzar únicament aquelles zones marcades per a aparcar, dins dels seus
límits, i tant sols podran ocupar una plaça. Els espais són delimitats per a cotxes o motos i
s’haurà de respectar l’ús exclusiu de cada espai.
✓ Cap Usuari gaudirà d’una plaça fixa a l’aparcament. Així mateix, el pagament de l’abonament
no garanteix tenir en tot moment una plaça disponible. En el cas de no poder aparcar dins del
recinte, l’usuari haurà d’aparcar momentàniament fora, fins que quedi una vacant.
✓ El Club es reserva el dret de disposar de les places oportunes o pàrquing complet en els casos
que per necessitats organitzatives, emergències o aturades tècniques sigui necessari.

