NORMA GENERAL PER A LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS - TEMPORADA 2022/2023
PRIMERA - Per a la utilització de les instal·lacions esportives municipals
pels clubs, entitats, o centres escolars, serà necessari omplir i presentar
l'imprés de sol·licitud que edita la Regidoria d'Esports, dins dels terminis
marcats:
La data límit per a presentar sol·licituds d'utilització d'instal·lacions esportives
municipals en el formulari oficial serà el 19 de juliol del 2022. Els horaris que
queden lliures seran coberts amb les peticions rebudes fora de termini.
SEGONA - Per a la utilització d'aquestes instal·lacions esportives, serà
també imprescindible estar en possessió del carnet d'abonat corresponent a la
temporada esportiva en curs, o si és el cas abonar els preus públics estipulats
en l'Ordenança General Reguladora en vigor.
TERCERA - Les instal·lacions esportives per a entrenaments durant la
temporada esportiva es concediran per al període comprés entre el 29 d’agost
del 2022 i el 9 de juny del 2023 (a excepció de les instal·lacions de Caramanxel
i les de la Piscina Municipal José Trenzano que acabarà amb l’obertura de la
temporada de piscines). Del 21 de juny al 31 de juliol s’haurà de sol·licitar
entrenament específic, i agost serà considerat pretemporada.
QUARTA - La direcció de les instal·lacions esportives municipals es
reserva el dret per a modificar els horaris assignats, si per causes de necessitat
o força major, haguera de disposar de les instal·lacions per a altres activitats
esportives o extraesportives.
QUINTA - Aquelles entitats que tingueren concedit un horari
d'entrenament per a la temporada esportiva i durant tres entrenaments no feren
ús de la dita instal·lació, sense justificació o comunicació expressa a la direcció
d'Instal·lacions Esportives, perdran automàticament els drets d'utilització de la
dita instal·lació, passant així a disposició de la Regidoria d'Esports
SEXTA - Les entitats esportives que en el seu horari d'utilització,
permeten que esportistes que no tinguen el carnet d'abonat de les instal·lacions
esportives en vigor, utilitzen les dites instal·lacions, perdran els drets
d'utilització de la mateixa.
SÈPTIMA – En el cas dels clubs de futbol, es considera que un equip no
podrà fer utilitzar la instal·lació quan hi haja menys de 8 jugadors d'eixe equip
fent ús de la mateixa. En relació a la modalitat de futbol sala, el nombre mínim
de jugadors serà de 4 per equip.
OCTAVA – Els vestidors de les instal·lacions estaran tancats al públic en
general, havent de sol·licitar la clau en consergeria, excepte en algunes
instal·lacions, deixant a canvi un document oficial de la persona sol·licitant, i
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fent-se responsable l'equip dels danys que es puguen derivar de l'ús indegut
dels mateixos.
NOVENA - La presentació de sol·licituds per a utilitzar les instal·lacions
esportives en la temporada 2022/2023, implica l'acceptació d'aquestes normes.
Alcoi, 29 agost 2022
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