Volvemos!!!!
Estimados clientes!!! A partir de mañá Martes 26
de Maio, despois de máis de dous meses,
CrossPadelSigüeiro volve a abrir as súas portas.
Todos teremos que seguir unas estrictas medidas
que veredes a continuación:

Reservas: A través do teléfono do club (whatsapp ou chamada) e a través
da app. Para reservar unha pista xa cerrada instamos a reservar pola app e
para que vos busquemos partido deixádenos un whatsapp.
Horarios:
-

Luns a Venres de 10h a 14h e de 16,30h a 23,30h

-

Sábados de 10h a 14h e de 16,30h a 21,30h

-

Domingos e festivos baixo reserva previa e no caso de xuntar varias
pistas

Acceso ao complexo: Non se poderá entrar ata 10 minutos antes do turno
de xogo.
Uso de vestiarios: Non permitido, por tanto os xogadores deberán vir xa
cambiados. De maneira excepcional poderase usar o aseo de minusválidos,
que será o único que estará aberto ao público.
A cafetería terá limitacións de aforo e non se poderá permanecer na barra,
só se poderá estar nas mesas.
O acceso ás pistas explicarémosvolo aquí cando cheguedes, xa que
dependendo da pista na que xoguedes terá diferentes entradas e saídas

Deberanse respetar as medidas sanitarias que todos coñecemos, para eso
poñeremos á vosa disposición xeles desinfectantes e xabón.
Será obligatorio respetar a distancia de seguridade de 2 metros entre
persoas.
Aconsellamos o uso de mascarilla.
Como todos sabemos o noso clube conta con 6 pistas, por tanto, para
evitar aglomeracións adiantaremos ou retrasaremos 5 minutos o inicio do
partido cando sea preciso.
Unha vez chegados ao club, esperaremos detrás da pista na que nos
corresponde xogar, e non entraremos ata que os usuarios anteriores
abandonen a pista e o staff do club desinfecte as zonas comúns (sillas,
mesas, etc)
O ximnasio terá limitacións no aforo, sólo se poderá utilizar baixo cita
previa.
Prohibida a entrada de bicicletas, balóns, patíns, monopatíns ou outros
obxetos de identidad semellante que poidan ocasionar molestias aos
usuarios e actividades para as que está diseñada a instalación.

Pedimos responsabilidade por parte de todos.

Esperámosvos!!!!

