NORMATIVA D’US I ADQUISICIÓ DE LES ENTRADES PUNTUALS A LA FUNDACIÓ
PRIVADA U. R. LARU
A partir de l’1 d’abril de 2014 entra en funcionament un nou servei que substitueix les invitacions que fins el
moment s’estaven fent servir per poder fer us puntual de les instal·lacions com a acompanyats dels abonats.
Aquest nou servei permet l’ús de diversos espais específics a persones no abonades a la Fundació U. R. Laru,
impossibilitant l’ús d’aquests espais a per persones que no hagin adquirit les entrades puntuals o hagin llogat
els espais corresponents i susceptibles de lloguer.
Aquest nou servei es regirà per la següent normativa:
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Es constitueix quatre tipus d’entrades puntuals:
o Entrada puntual setmanal d’hivern: Vàlida de dilluns a divendres no festiu d’octubre a maig.
o Entrada puntual cap de setmana d’hivern. Vàlida dissabtes, diumenges i festius d’octubre a maig.
o Entrada puntual setmanal d’estiu: Vàlida de dilluns a divendres no festiu de juny a setembre.
o Entrada puntual cap de setmana d’estiu. Vàlida dissabtes, diumenges i festius de juny a setembre.
Les entrades puntuals podran se adquirides per abonats i no abonats de la Fundació majors de 3 anys, previ
pagament de la tarifa corresponent a la recepció del centre.
Les entrades puntuals adquirides per abonats, a la Fundació es poden fer servir per no abonats sempre que
aquests vinguin i restin a la instal·lació acompanyats per un abonat.
L’ús d’una entrada puntual dona dret a fer servir els següents espais respectant en cadascun la normativa
pròpia de la instal·lació i de l’espai en concret:
o Entrada i ús de la piscina (si aquesta està oberta)
o Vestidors abonats (només invitació abonats, la resta d’invitació podran fer servir vestidors de grup)
o Ús de la zona de bosc i pícnic si no està reservada
o Ús lliure i no exclusiu del camp de F5 sempre i quan no estigui reservat
o Només en cas de venir acompanyat per un abonat, també es podria fer ús de la pista de tennis i del
frontó durant una hora amb un recàrrec de 2€ més la part corresponent de llum si en fos necessari.
o Per a la resta d’instal·lacions es seguirà el criteri o normativa dels no abonats.
L’entrada puntual serà personal i intransferible, tindrà una durada màxima d’un dia i, tindrà validesa pel
mateix dia de la seva adquisició, a excepció de l’abonament de 10 entrades puntuals que es podran fer
servir durant el mateix any en el qual s’han adquirit amb una durada màxima d’un dia per invitació.
La Fundació vendrà un màxim de 30 entrades puntuals per dia a excepció que aquesta consideri oportú
amplià el nombre de forma puntual.
Qualsevol usuari amb entrada puntual que no compleixi la normativa pròpia de la Fundació i dels espais
d’ús, que faci servir altres espai no permesos o que no segueixi les indicacions de qualsevol del personal
propi de la Fundació, perdrà automàticament els drets d’ús de l’entrada puntual, quedant aquesta
invalidada i, tenint que abandonar la instal·lació sense dret a cap rescabalament.
La impossibilitat d’ús de qualsevol dels espais que permet l’entrada puntual per inclemències
meteorològiques, per haver estat reservat per altres, o per força major, no donarà dret a cap
rescabalament de qualsevol tipus ni al reemborsament del total o part de l’adquisició de l’entrada puntual.
L’ús dels espais esportius de la Fundació privada U. R. Laru està subjecte a la normativa reguladora de la
Instal·lació i de l’espai en concret, previ pagament de la quota d’abonat/a corresponent, la tarifa de lloguer
o l’entrada puntual si correspon, no podent-ne fer us, en cas contrari, sense la prèvia autorització dels
responsables del centre.
La fundació es reserva el dret d’ampliar anular o modificar qualsevol dels apartats d’aquesta normativa.

