ACORD CLUB TENNIS MANRESA – VELA CLUB FITNESS
Bon dia,
Ens adrecem a tots vosaltres per comunicar un acord que pensem és d´allò més interessant per tots els
socis i sòcies del nostre Club.
 A partir del proper dimarts dia 20 de novembre i fins el dia 31 de març del 2013, tots els socis i
sòcies del CLUB TENNIS MANRESA tindran accés lliure a totes les instal·lacions del cèntric VELA
CLUB FITNESS de la nostra ciutat de Manresa, sense fer front a cap cost addicional.



Per tant estem contents de poder dir que el Club Tennis Manresa amplia serveis, amb 120 sessions
dirigides setmanals (spinning, pilates, ioga, body pump, body combat...), servei entrenador
personal, sala de fitness amb equipament muscular d’última generació, estacions cardio amb TV i
Internet incorporat, pàrquing gratuït al centre de la ciutat..., en un gimnàs nou i del perfil del
nostre Club (exclusiu, poc massificat, tracte familiar i molt personalitzat, etc...)

TOT INCLÓS EN LA QUOTA ACTUAL DEL CLUB TENNIS MANRESA!!
 Els abonats de VELA CLUB FITNESS també podran accedir al nostre club, durant el mateix període
abans esmentat, amb les següents condicions:
1. En horari de 08:00 a 13:00 hores, de dilluns a divendres, els abonats de VELA CLUB FITNESS,
podran accedir a jugar a tennis GREEN-SET, pàdel, mini-futbol, bàsquet i tennis/volei platja, pagant
un lloguer de pista de 2 € per persona i hora.
2. A partir de les 13:00 hores, de dilluns a divendres, i també els caps de setmana i festius, podran
accedir a jugar a tennis GREEN-SET, pàdel, mini-futbol, bàsquet i tennis/volei platja, pagant un
lloguer de pista de 5 € per persona i hora (cost de la llum a part, en cas d’utilitzar-la).
3. Les reserves es faran via telefònica el mateix dia i per tant seran controlades i gestionades des del
Club, sempre en funció de la disponibilitat (tenint en compte campionats, classes particulars,
escoles...), i donant sempre prioritat als socis i sòcies del CLUB TENNIS MANRESA.
4.

En el cas del pàdel, en hora punta (a partir de les 13:00 hores, i caps de setmana i festius) només
podran accedir a reservar les dues pistes que actualment disposem per formalitzar reserva, i per
les quals els nostres socis i sòcies segueixen tenint la possibilitat de reservar via telefònica el dia
abans i amb un cost de 2 € per persona.

5. No s’acceptarà, en cap cas, cap abonat de VELA CLUB FITNESS que s’hagi donat de baixa del CLUB
TENNIS MANRESA des del dia 1 de gener del 2012 i fins la conclusió del present acord.
 Per accedir a les instal·lacions de VELA CLUB FITNESS, tot aquell soci o sòcia del CLUB TENNIS
MANRESA que ho desitgi, només haurà de recollir un carnet acreditatiu a la recepció del nostre Club,
pagant un dipòsit de 20 € que serà degudament retornat quan ens torni a entregar aquest carnet. Allà
sereu molt ben rebuts no sols per professionals del sector, sinó el que és més important i valorem
especialment, per molt bona gent, en un espai únic i modern on gaudireu d´un ambient agradable.
Com a deferència especial us oferiran un Pack de benvinguda.

