NORMATIVA

FUTBOL SALA
1er.- INDICACIONS PRÈVIES
Amb el propòsit de deixar clares les condicions vers la uIlització de la pista de futbol-sala de gespa arIﬁcial del CE Laietà, tots els
lloguers i altres acIvitats de la pista es regiran per aquestes normes. La Direcció de la Secció de Futbol del Club es reserva el dret a dictar
normes complementàries o subsItutòries de les que es troben en aquest dossier.
2on.- RESERVES
2.1.- Les reserves de les persones interessades en llogar la pista es faran trucant al telèfon del Club EsporIu Laietà ( 93.448.63.50 ) o al
mail dell responsable: futbolsala@laieta.cat ) on l’informaran dels horaris amb disponibilitat.
3er.- LLOGUERS ANUALS
3.1.- El club dona la possibilitat a tots aquells que ho sol·liciIn i en funció dels horaris lliures de fer un lloguer anual un dia i a una hora
ﬁtxa.
3.2.- La duració del mateix podrà ser com a màxim de Setembre a Juny, no ens podem comprometre sense fer un estudi del mes de juliol
degut a la realització del LaiesIu. Per fer ús al mes de juliol i d’agost s’haurà de conﬁrmar amb antel·lació.
3.3.- ELS DIES QUE SIGUIN FESTIUS, I CAIGUIN EN EL DIA DE LLOGUER SOL·LICITAT, NO ES PODRÀ UTILITZAR LA PISTA.
4t.- CANCEL·LACIÓ DE RESERVES I INCOMPAREIXENCES
4.1.- Tots els equips que hagin formalitzat una reserva i no puguin assisIr avisaran al Club amb suﬁcient temps. La falta d’avís en aquests
casos, i per tant la incompareixença, implicarà un cost extra de 20 € que s’afegiran al proper lloguer que es vulgui realitzar.
4.2.- En els lloguers ﬁtxes de l’any la norma[va serà la mateixa. 20 € per falta d’avís a una absència.
5è.- VESTIDORS
5.1.- Tots els equips interessats en lloguers que vulguin uIlitzar vesIdors ho faran en els situats al costat del camp de futbol.
5.2.- Per poder obtenir la clau, s’hauran d’apropar a la cabina del club, informar del lloguer que tenen reservat i deixar un DNI per poder
agafar les claus. Aquest serà tornat quan es lliurin les claus de nou a cabina. El fet de perdre o trencar la clau implicarà el pagament de
10 € en concepte de multa.
6è.- PILOTA I PETOS
6.1.- Aquells equips interessats en llogar una pilota hauran de deixar un dipòsit de 20 € que serà tornat un cop es torni la pilota a cabina.
Si la pilota no fos retornada aquest dipòsit s’uIlitzarà per comprar una de nova.
6.2.- Existeixen petos al servei dels equips que ho sol·liciIn. Aquests no s’hauran de pagar però la falta d’algun o alguns d’ells implicarà el
pagament de 5 € per cadascun que falI.
7è.- HORARIS
Els horaris de les reserves s’hauran de complir al peu de la lletra. No es podrà jugar més temps de l’esIpulat per haver començat més
tard de lo normal per qüesIons alienes al CE Laietà. Si per algun moIu es troben amb problemes pels lloguers o parIts que es juguin
abans del seu horari, es podran posar en contacte amb el responsable de la Secció,.
8è.- MOLT IMPORTANT
8.1.- Es recorda que està totalment prohibit jugar amb botes de futbol-11. Tots aquells jugadors que incompleixin aquesta norma
podran ser fets fora del camp immediatament pels responsables del Club.
8.2.- Pluja.- Gràcies a la superhcie de gespa arIﬁcial d’úlIma generació de que disposem i al bon drenatge del camp de futbol us
informem que es pot jugar en perfectes condicions en cas de pluja.
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