
PROTOCOL ESCOLA DE TENIS 
SPORTENIS RUBI

Estimats pares i mares,

Tal com us hem anunciat, el proper Dilluns dia 8 de Juny, iniciarem les classes de l’escola 
de tennis.

A continuació us detallarem les mesures que es prendran per tal d’intentar assegurar la 
màxima seguretat a les classes:

• Entregar el paper de responsabilitat del COVID o per e-mail a 
esportcampus@gmail.com o al monitor el primer dia d’entrenament de l’alumne.

• Entrada i sortida del club i de la pista coordinada per evitar el contacte i intentar
coincidir el mínim d’alumnes possibles al club.

• Material desinfectat a cada classe, no hi haurà contacte directe de les mans 
dels alumnes ni amb pilotes ni amb cap tipus de material de la pista, només amb 
les seves raquetes.

• Màxim 5 alumnes per pista i classe. Estaran espaiats en tota la pista, amb diferents
tipus de circuits assegurant els 2 metres de distància en cada moment.

• Recollida de pilotes per part del monitor amb tubs prèviament desinfectats.

• Utilització de gel hidroalcohòlic tant a l’entrada com a la sortida de la pista per 
part dels alumnes i dels monitors.  

• Obligatori l’ús de mascaretes a tot el recinte del club, tant a l’entrada com a la 
sortida de la pista, només es podran treure les mascaretes un cop hagin entrat 
a pista per  jugar a tenis, si veiem que algun exercici corre el risc de no assegurar 
els 2 metres, obligarem a l’alumne a posar-se la mascareta.

• Recomanem que només es quedin els alumnes al club i que els pares o persones 
que portin als alumnes a les classes no es quedin fora de la pista mirant 
l’entrenament, creiem oportú que com menys gent hi sigui al voltant de les pistes 
més seguretat tindrem. 

• És obligatori que portin mascareta, raqueta, roba còmoda i cantimplora o 
ampolla d’aigua, no deixarem anar a la font o vestuaris, si no és una cosa 
urgent. És recomanable que els alumnes hagin anat al lavabo a casa a fer les 
seves necessitats abans de venir al club per major seguretat.

• Qualsevol pregunta no dubteu en contactar novament amb mi.

ESCOLA DE TENNIS
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