
 

 

Benvolgut/da soci/a,  

 

Les normes que has de tenir en compte a l’hora de reservar i jugar a les set 
pistes panoràmiques de pàdel del Golf Costa Daurada són: 

- Possibilitat de reservar els set dies de la setmana a qualsevol hora del dia 
respectant els torns assignats de reserva de pista. 

- La reserva de pistes online s’ha de fer amb l’aplicació Playtomic. 

- El temps d’ús de la pista és de 75 minuts o 90 minuts (els dos torns del 
migdia). 

- El sistema de reserves online permet reservar la pista fins a set dies abans 
de l’inici del partit pels socis. I cinc dies abans pels no socis. Tots els torns 
queden alliberats a les 22 hores amb una setmana d’antelació.   

- Cada jugador/a disposa de fins a tres reserves privades o partides obertes 
de forma simultània i una pista al dia.  

- Cada jugador pot reservar una pista com a partida privada o partida 
oberta.  

 

Si es tracta d’una reserva privada, el sistema permet a l’usuari: 

- Reservar la pista amb un o més noms.  

- Completar la reserva amb el nom dels quatre jugadors màxim 24 hores 
després de realitzar la reserva de pista. En cas contrari, el club la deixarà 
lliure per a que pugui ser aprofitada per la resta d’usuaris.  

- Possibilitat de realitzar canvis de noms o la seva anul·lació màxim 24 
hores abans del inici del partit.  

Si es tracta d’una partida oberta, el propi sistema manté la pista reservada fins a: 

- Un termini de 12 hores abans de l’inici del partit quan hi ha dos jugadors 
apuntats a la reserva. 

- Un termini de 4 hores abans de l’inici del partit quan són tres els jugadors 
inscrits a la reserva. 



 

 

- Si només hi ha un jugador apuntat a la reserva, el sistema li permetrà 
obrir la partida però no se li reservarà fins a completar-la amb un mínim 
de dos jugadors. 

- L’administrador d’una partida oberta pot escollir si vol que la partida 
oberta que ha creat sigui competitiva, que computi pel rànquing 
individual de cada jugador, o sigui amistosa. 

- L’usuari podrà convertir una partida privada en una partida oberta 
competitiva.  

- L’Assistent Premium està disponible per a les partides obertes.  

- El soci ha d’abonar la quantitat d’un euro per cada partida que reservi o 
participi.  

- El no soci ha d’abonar el cost de la partida en el moment de fer la reserva 
de pista.  

El preu per persona i partit varia en funció de l’horari de joc que es reservi la 
pista: 

- 2,5 euros de dilluns a divendres, de les 8 a les 17 hores. 

- 9 euros de dilluns a divendres de les 17 a les 22,15 hores i dissabtes i 
diumenges de 8 a 13 hores. 

- 5 euros els dissabtes i diumenges de les 14,15 a les 21 hores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disponibilitat d’adquirir el bo moneder del Golf Costa Daurada 

Cada soci o abonat té a la seva disposició tres tipus de bons per poder consumir 
al Golf Costa Daurada. Es podrà adquirir de forma presencial a la recepció del 
Club i serà carregat al seu perfil de Playtomic.  

- Bo moneder 10. Per valor de deu euros. Possibilitat de ser utilitzat al Golf 
Costa Daurada per reserves privades o públiques.  

- Bo moneder 25 + 2. Per valor de vint-i-cinc euros. Possibilitat de ser 
utilitzat al Golf Costa Daurada per reserves privades o públiques. Dues 
invitacions a consumir a qualsevol torn del dia.   

- Bo moneder 50 + 4. Per valor de cinquanta euros. Possibilitat de ser 
utilitzat al Golf Costa Daurada per reserves privades o públiques. Quatre 
invitacions a consumir a qualsevol torn del dia.   

 

El control d’assistència es realitzarà en accedir al Club, per això és imprescindible 
passar per Recepció abans d’anar a la pista. 

 

Recàrrec per incompliment 

Per tal de vetllar per un ús adequat de l’aplicació, et notifiquem que 
l’incompliment de les normes esmentades suposarà una vulneració del Codi 
Intern del Club. 

Pensa que cada cop que no alliberes la pista, deixes una vacant que podria ser 
aprofitada per altres jugadors. 

La incompareixença dels quatre jugadors al partit suposarà un recàrrec de 18 
euros a l’administrador de la reserva. 

Com sempre, moltes gràcies per la teva atenció i respecte envers la resta de 
jugadors i jugadores que, com tu, volen gaudir plenament de la pràctica 
esportiva del pàdel. 

 

 


