
RREEGGLLAASS  DDEELL  CCLLUUBB  //  UUSSOO  DDEE  PPIISSTTAASS  

  LLooss  hhuuééssppeeddeess  rreessppoonnddeenn  eellllooss  mmiissmmooss  ddeell  uussoo  ddeell  ccoommpplleejjoo  yy  ddee  llaa  ppiisscciinnaa..  LLooss  jjuuggaaddoorreess  jjuueeggaann  bbaajjoo  ssuu  

pprrooppiiaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  yy  ddeeccllaarraann  qquuee  ssuu  eessttaaddoo  ddee  ssaalluudd  eess  bbuueennoo..  
  

  LLooss  ppaaddrreess  rreessppoonnddeenn  ppoorr  ssuuss  hhiijjooss..  
  

  EEll  cclluubb  nnoo  rreessppoonnddee  ddee  llaa  ppéérrddiiddaa  oo  ddeell  ddeetteerriioorroo  ddee  oobbjjeettooss  ppeerrssoonnaalleess..  RRooggaammooss  qquuee  55  mmiinnuuttooss  aanntteess  ddee  

tteerrmmiinnaarr  eell  ttiieemmppoo  ddee  jjuueeggoo  rreesseerrvvaaddoo  ppaasseenn  llaa  eesstteerraa  ppoorr  llaa  ppiissttaa  eenn  ffoorrmmaa  cciirrccuullaarr..  
 

    DDuurraannttee  eell  jjuueeggoo  eess  oobblliiggaattoorriioo  lllleevvaarr  rrooppaa  ddee  tteenniiss..  NNoo  eessttáá  ppeerrmmiittiiddoo  eell  aacccceessoo  aa  llaass  ppiissttaass  nnii  aall  

rreessttaauurraannttee  ssiinn  ccaammiisseettaa..  
  

  ÚÚnniiccaammeennttee  eessttáá  ppeerrmmiittiiddoo  eell  aacccceessoo  aa  llaass  ppiissttaass  ccoonn  zzaappaattiillllaass  ddee  tteenniiss..  QQuueeddaa  pprroohhiibbiiddoo  lllleevvaarr  zzaappaattooss  ddee  

jjooggggiinngg  oo  eell  ccaallzzaaddoo  ccoonn  ssuueellaass  ccoonn  ppeerrffiill..  
  

  RRiieegguueenn  llaa  ppiissttaa,,  ssii  ffuueerraa  nneecceessaarriiaa  ttaammbbiiéénn  dduurraannttee  eell  jjuueeggoo  ,,  yy  llaa  ddeejjeenn  ttaall  ccoommoo  lleess  gguussttaarrííaa  eennccoonnttrraarrllaa..  
  

  EEll  eennccaarrggaaddoo  ddee  llaass  ppiissttaass  oo  llooss  eennttrreennaaddoorreess  ddeecciiddiirráánn  ssii  ssee  ppuueeddee  jjuuggaarr  eenn  llaass  ppiissttaass  ddeessppuuééss  ddee  hhaabbeerr  

lllloovviiddoo,,  ssiieennddoo  ssuuss  óórrddeenneess  ddee  oobblliiggaaddoo  ccuummpplliimmiieennttoo..  
  

PPLLAATTZZOORRDDNNUUNNGG  //  CCLLUUBBRREEGGEELLNN  

  DDiiee  NNuuttzzuunngg  ddeerr  AAnnllaaggee  ssoowwiiee  ddeess  SSwwiimmmmiinnggppoooollss  eerrffoollggtt  aauuff  eeiiggeennee  GGeeffaahhrr..  DDiiee  SSppiieelleerr//--iinnnneenn  eerrkklläärreenn,,  

ssiicchh  iinn  eeiinneemm  gguutteenn  GGeessuunnddhheeiittsszzuussttaanndd  zzuu  bbeeffiinnddeenn..    
  

  EElltteerrnn  hhaafftteenn  ffüürr  IIhhrree  KKiinnddeerr..  
  

  DDeerr  CClluubb  üübbeerrnniimmmmtt  kkeeiinnee  HHaaffttuunngg  ffüürr  SScchhääddeenn  aann  ooddeerr  VVeerrlluusstt  vvoonn  ppeerrssöönnlliicchheenn  GGeeggeennssttäännddeenn  aauuff  ddeenn  

PPlläättzzeenn  ooddeerr  iinn  ddeenn  UUmmkklleeiiddeekkaabbiinneenn..    
  

  WWäähhrreenndd  ddeess  SSppiieelleennss  iisstt  ddaass  TTrraaggeenn  vvoonn  TTeennnniissbbeekklleeiidduunngg  oobblliiggaattoorriisscchh..    SSppiieelleerr  ddüürrffeenn  wweeddeerr  ddiiee  PPlläättzzee  

nnoocchh  ddaass  RReessttaauurraanntt  mmiitt  bbllooββeemm  OObbeerrkköörrppeerr  bbeettrreetteenn..    
 

  BBiittttee  SSaannddppllaattzztteennnniisssscchhuuhhee  bbeennuuttzzeenn..  DDiiee  PPlläättzzee  ddüürrffeenn  nniicchhtt  mmiitt  JJooggggiinnggsscchhuuhhee  ooddeerr  aannddeerreenn  SScchhuuhheenn  

mmiitt  PPrrooffiillssoohhlleenn  bbeettrreetteenn  wweerrddeenn..  
  

  BBiittttee  ddeenn  PPllaattzz  55  MMiinnuutteenn  vvoorr  SSppiieelleennddee  kkrreeiissfföörrmmiigg  aabbzziieehheenn  uunndd  sspprreennggeenn  uunndd  ssoo  hhiinntteerrllaasssseenn,,  wwiiee  SSiiee  

iihhnn  sseellbbeerr  vvoorrffiinnddeenn  mmööcchhtteenn..  BBeeii  BBeeddaarrff,,  dd..hh..  TTrroocckkeennhheeiitt,,  ddeenn  PPllaattzz  aauucchh  wwäähhrreenndd  ddeess  SSppiieellss  sspprreennggeenn..    
  

  ÜÜbbeerr  ddiiee  BBeessppiieellbbaarrkkeeiitt  ddeerr  PPlläättzzee,,  zz..BB..  nnaacchh  RReeggeennffäälllleenn,,  eennttsscchheeiiddeett  ddeerr  PPllaattzzwwaarrtt  ooddeerr  ddeerr  TTrraaiinneerr..  

DDeerreenn  AAnnoorrddnnuunngg  iisstt  FFoollggee  zzuu  lleeiisstteenn..  
  

CCOOUURRTT  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  //  CCLLUUBB  RRUULLEESS 

  AAllll  gguueessttss  uussee  ffaacciilliittiieess  aanndd  ppooooll  aatt  tthheeiirr  oowwnn  rriisskk..  PPllaayyeerrss  rreepprreesseenntt  tthhaatt  tthheeyy  aarree  iinn  ggoooodd  pphhyyssiiccaall  hheeaalltthh..  
 

  AAdduullttss  aarree  hheelldd  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthheeiirr  cchhiillddrreenn’’ss  aaccttiioonnss..  
 

  TThhee  cclluubb  wwiillll  nnoott  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  lloossss  oorr  ddaammaaggee  ttoo  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy..  
 

  AAllll  ppllaayyeerrss  mmuusstt  wweeaarr  sshhiirrttss  aanndd  aapppprroopprriiaattee  tteennnniiss  ggeeaarr  aatt  aallll  ttiimmeess  oonn  ccoouurrtt  aass  wweellll  aass  iinn  tthhee  rreessttaauurraanntt..  
 

  RReegguullaattiioonn  tteennnniiss  sshhooeess  mmuusstt  bbee  wwoorrnn  bbyy  aallll  ppllaayyeerrss..  RRuunnnniinngg  sshhooeess  oorr  ootthheerr  sshhooeess  wwiitthh  mmaarrkkiinngg  ssoolleess  aarree  

nnoott  aalllloowweedd..  
 

  PPlleeaassee  ffiinniisshh  ppllaayyiinngg  55  mmiinnuutteess  bbeeffoorree  tthhee  bbooookkeedd  hhoouurr..  AAfftteerr  ppllaayy  tthhee  ccoouurrttss  mmuusstt  bbee  sswweepptt  iinn  aa  cciirrccuullaarr  

ffoorrmmaattiioonn  uussiinngg  tthhee  mmaattss  oonn  tthhee  ccoouurrtt..  PPlleeaassee  wwaatteerr  tthhee  ccoouurrttss  wwhheenn  nneeeeddeedd  aafftteerr  aanndd  dduurriinngg  ppllaayy..    
 

  TThhee  ggrroouunnddss  mmaann  aanndd  ccooaacchheess  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaakkiinngg  tthhee  ddeecciissiioonn  oonn  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  tthhee  ccoouurrttss  aarree  

ppllaayyaabbllee  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  rraaiinnffaallll..  

 


