
1. A partir del dilluns 22 de juny, la sala de fitness estarà disponible per als nostres socis de dilluns a 
divendres de 8 a 14 hores i de 15 a 22 hores, els dissabtes de 8 a 21 hores i els diumenges de 8 a 20 hores. 
El nostre personal tècnic estarà de 8.30 a 13.30 i de 16.30 a 21.30 hores. Els caps de setmana i festius 
estarà disponible de 9 a 13 i de 17 a 20 hores. Ja no serà necessària la cita prèvia ni s'abonarà el cànon d'ús 
de 5€ que s'havia establert per a la Fase 2.

2. L'aforament de la sala de fitness està limitat a 16 persones i 3 en polivalent, havent-se de mantenir una 
distància de 2 metres amb la resta d'usuaris. La nostra experiència ens diu que habitualment no tenim 
problemes d'aforament, però recomanem no acudir en la mesura que sigui possible en els horaris 
considerats “punta”, a les 9 del matí i a les 18 i 19 hores de la tarda. Si se supera l'aforament el personal de 
sala es veurà obligat a impedir l'accés fins que una persona surti de la sala. Recordem que és 
imprescindible l'ús de targeta o polsera per a accedir.

3. L'accés al club s'ha de realitzar amb màscara. A la sala de fitness el seu ús serà opcional i voluntari. En 
tot cas, serà obligatori mantenir una distància de 2 metres amb la resta d'usuaris. Encara que el nostre 
personal realitzarà neteges preventives, els usuaris hauran de netejar les zones sensibles de les màquines 
utilitzades. Tindran a la seva disposició gels hidroalcohólicos, paper d'un sol ús i líquids desinfectants per a 
aquesta neteja.

4. En aquest enllaç https://www.tenisgimeno.com/fitness/ trobaran el calendari de les activitats dirigides 
disponible a partir del dilluns 22 de juny fins al diumenge 2 d'agost. Les activitats previstes per al 19 de 
juny es mantindran amb accés lliure. Desapareix al pagament del cànon de 5€ per assistència.

5. L'aforament per a les classes dirigides s'estableix en 12 persones per a la sala d'activitats dirigides 
número 1, excepte per a bike indoor, que s'estableix en 18. La sala d'activitats dirigides número 2 tindrà un 
aforament de 16 persones. Se situaran marques en el sòl que serviran de referència. Recomanem utilitzar 
l'APP de Trainingym per a reservar plaça en aquelles activitats dirigides que solen tenir major aforament. 
Poden consultar aquest enllaç https://www.tenisgimeno.com/fitness/ Els recordem que per a assistir a les 
classes dirigides cal mostrar la polsera o la targeta de soci en els lectors de control d'accés.

6. A la sala d'activitats dirigides l'ús de la màscara serà opcional i voluntari. En tot cas, serà obligatori 
mantenir una distància de 2 metres amb la resta d'usuaris. Encara que el nostre personal realitzarà 
neteges preventives, els usuaris hauran de netejar el material utilitzat sent obligatori l'ús de tovallola per a 
utilitzar les esterillas. Tindran a la seva disposició gels hidroalcohólicos, paper d'un sol ús i líquids 
desinfectants per a aquesta neteja.

7. Les classes dirigides tindran una durada de 45 minuts, per a permetre una neteja preventiva entre classe 
i classe.

8. Les taquilles situades a la porta del gimnàs estaran disponibles per al seu ús.

9. A partir del dia 1 es procedirà a la facturació de la quota corresponent a l'abonament o suplement del 
gimnàs del mes de juliol. En aquesta mateixa data es procedirà a activar la vigència dels contractes anuals i 
semestrals.




