REGLAMENT SERVEI TAQUILLES VESTUARIS MASCULINS I FEMENINS

✓ Per sol·licitar una taquilla, el soci/abonat, haurà de demanar el full de sol·licitud i el llistat de
taquilles buides al Control de Pistes.
✓ Un cop seleccionada la taquilla haurà de retornar el full de sol·licitud degudament omplert i
signat i se li lliuraran les claus ( 2 copies) i el clauer. Automàticament es farà un càrrec únic a
fons perdut de 25€.
✓ La taquilla triada serà d’ús personal i intransferible i l’usuari haurà de pagar l’import de 5€
(soci) o 6 € (abonat) mensualment per aquest servei.
✓ Està prohibida la cessió o intercanvi d’aquestes taquilles entre socis/abonat i només el Club té
la potestat de fer noves assignacions.
✓ En cas de pèrdua de les claus o reposició d’un nou pany per causes alienes al Club, el cost es de
25€.
✓ Si el soci/abonat per qualsevol motiu deixa la seva taquilla haurà de retornar les claus i el
clauer que en el seu moment se li va lliurar. En cas de no retorn, haurà d’abonar 25€ en
concepte de reposició.
✓ La baixa del Club té implícita la baixa del servei de taquilla que serà efectiu el darrer dia del
mes. El Club es reserva el dret de desallotjar el contingut dels objectes que es trobin en el seu
interior i només els guardarà durant 1 mes.
✓ En cas de pèrdua o no retornament de les claus, l’usuari haurà d’abonar l’import de 25€ en
concepte de reposició. En cas d’impagament d’aquest import l’antic soci/abonat no podrà
utilitzar les instal·lacions ni ser convidat per una altre soci/abonat fins que no liquidi el deute.
✓ L’usuari es farà càrrec de l’arranjament de qualsevol desperfecte ocasionat per ell, tant per dins
com per fora de la mateixa. En el moment del retorn de les claus un empleat del Club farà la
supervisió corresponent.
✓ El no retornament de les claus o el no pagament de la reposició implica la continuïtat del
cobrament mensual de la quota del lloguer de la taquilla corresponent fins que una de les dos
condicions no sigui resolta.
✓ Tota alta, baixa i modificació d’aquest servei per part del soci/abonat es farà per escrit.
✓ El Club no es fa responsable dels objectes dipositats en el interior de la taquilla.

