
El soci haurà de portar mascareta excepte en el moment d'iniciar la pràctica
esportiva.

Es prendrà la temperatura corporal de forma diària a qualsevol persona que
accedeixi al club, inclosos els treballadors de l’entitat.

És obligatori mantenir la distància de seguretat de 2 metres.

Porta la teva aigua de casa per a ús individual. Les fonts romandran
tancades.

Desinfecteu-vos les mans amb els gels hidroalcohòlics situats a diferents
punts del Club.

S'haurà de portar de casa o signar al mateix Club el compromís de
responsabilitat, tant d'adults com de menors.

TENNIS, PÀDEL I FRONTÓ : format individual o dobles en pàdel i tennis 1h. Dobles tennis 1.5h.
Sistema de reserves online o per telèfon a partir de les 20h del dia anterior.

PISCINA INTERIOR: Ús esportiu. 1 usuari per carril, reserves de 45'. Sistema de reserves online o
per telèfon a partir de les 9h del dia anterior. L'horari de la piscina interior serà de dilluns a
divendres de 7 a 23h, dissabte de 8 a 21h i diumenge de 8 a 20h.

PISCINA EXTERIOR: No caldrà tenir reserva prèvia, però es continuarà fent registre diari a la
recepció del Club. Recordem que l'aforament màxim de la piscina està limitat a 100 usuaris.
L'horari de la piscina exterior serà de 10 a 21h de dilluns a diumenge.

ACTIVITATS DIRIGIDES: ampliació d'activitats a 39 classes setmanals. Aforament limitat a 15
persones en sala 1 i sala 2 (ciclo indoor), 10 persones en sala 3 i 10 persones a les classes
d'aquagim. Sistema de reserves online o per telèfon a partir de les 9h del dia anterior.

SALA DE FITNESS: aforament limitat a 20 persones per cada hora. Sistema de reserves online o
per telèfon a partir de les 9h del dia anterior. L'horari de la sala de fitness serà de dilluns a
divendres de 7 a 23h, dissabte de 8 a 21h i diumenge de 8 a 20h.

El XALET SOCIAL, GIMNÀS VELL, SALA DE LECTURA, LAVABOS i JACUZZI romandran oberts.
Estigueu atents als aforaments de cada espai.

La normativa és d'obligat compliment. Gràcies per la vostra col·laboració.

Normativa Club en nova normalitat

Normativa

Espais tancats

Bany de vapor

Sauna

Jacuzzi

Horari Club

De dll a dv

de 7 a 00h

Dss, dg i festius

de 8 a 23h

Important: amb les limitacions d'aforament a les instal·lacions i fins a nou avís

per part del Club, no està  permés l'accés  de convidats.



Un cop heu accedit a l’aplicació s’han de seguir els següents passos

Sense omplir els camps que et demana (Codi, Usuari i Contrasenya), clicar “Recordar mi
contraseña”.

Indicar adreça correu electrònic que vàreu facilitar al club (si no coincideix, no
funcionarà).       

Seguidament l’aplicació us enviarà un mail amb el nom d’usuari i un enllaç per poder
canviar la contrasenya (és obligatori realitzar aquest pas per la LOPD).

Un cop accediu a l’aplicació teniu la possibilitat de modificar tant el “nombre de usuario”
com el “correo electrónico” de contacte que figurarà a la base de dades del Club Egara, i
comprovar que les dades que tenim són correctes.

El sistema de reserves online es fa a través de l’Oficina Virtual del Club Egara. Per accedir a
l’aplicació ho podeu fer clicant en aquest enllaç: http://egara.miclubonline.net. 

Tots els socis del club tenen un Codi, que coincideix amb el número de soci. Es pot consultar el
codi a la vostra targeta de soci o posant-vos en contacte amb el Club perquè us el facilitem, via

telèfon al 93 735 27 09 o al mail club@egara.es.

Sistema de reserves online

La normativa és d'obligat compliment. Gràcies per la vostra col·laboració.
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INSTRUCCIONS PER REALITZAR 

RESERVA DE PISTES

1. Accedir a l’aplicació mitjançant el link i el
password indicats.
2. Entrar a Mi Club Online,  RESERVA DE PISTES. 
3. Triar l’esport a Tennis , Pàdel, Frontó, Hockey,
Patinatge
4. Clicar a sobre de l’hora que vols reservar
sempre que estigui disponible: COLOR VERD
FORT.
5. Introduir els codis dels participants (que us
hauran de facilitar els j   jugadors) i confirmar la
reserva. La reserva es podrà anul·lar fins a 5 hores
abans de l’hora del partit. Serà obligatori passar
per recepció per tal que ens adjudiquin la pista
abans d’ocupar-la.

    

INSTRUCCIONS PER REALITZAR 

RESERVA D'ACTIVITATS DIRIGIDES, PISCINA i

FITNESS

1. Accedir a l’aplicació mitjançant el link i el
password indicats.
2. A l'apartat PROPERES ACTIVITATS GUIADES
cliqueu a CONSULTA EL CALENDARI COMPLET. 
3. Podreu visualitzar tots els horaris disponibles per
piscina i activitats dirigides i podreu reservar-los el
dia d'abans a partir de les 9.00h o el mateix dia de
l'activitat.
4. Clicar a sobre de l'hora i activitat que vols
reservar. 
5. Sortirà un missatge de RESERVA
CONFIRMADA.
6. Si cal anular la reserva caldrà fer-ho amb la
major antelació posible de l'inici de l'activitat.

Normativa Club en nova normalitat

http://egara.miclubonline.net/

