
Gualta Esports Club Pitch&Putt
Tarifes vigents des de l'1 de Gener del 2023

Drets de joc

Tipus soci Preu Carretó
inclòs

Agost Festius i cap 
setmana

Diumenge 
tarda (15h)

Soci Individual anual 712 €

+23 €

S S S

Indiv. anual parella* 356 € S S S

Tou 595 € N N S

Tou parella* 298 € N N S

Hivern (nov. a març inclosos) 286 € N S S

Trimestral 265 € S S S

Indiv.CarnetJove (<29anys) 276 € S S S

Indiv. Infantil (<17 anys) 156 € S S S
*Alta conjunta amb l’abonament individual. 
Beneficis de l’abonament

• Tots els drets de joc inclouen als fills i néts del titular fins als 17 anys inclosos. 5  per nen€
són necessaris pel dret d'inscripció anual.

• Gaudeixen d’un descompte de 2  en torneigs socials del Club indicats (€ excepte el Tou). 
• Els abonaments amb lloguer de carretó estaran subjectes a disponibilitat dels carretons.
• 50% dte sobre el preu individual proporcional de la pista de pàdel (és a dir, dividit el preu

total entre tots els jugadors). No inclou llum, pales ni pilotes.
• Descompte d'un 10% en tots els articles de la Pro-shop (no acumulable).
• Descompte en boles de pràctiques a través del xip amb condicions especials.
• 4 invitacions per la classe oberta per a amics i familiars.
• Descomptes en classes personalitzades.
• Descomptes de fins el 20% en altres camps de pitch&putt i golf.
• Descomptes del 20% en les activitats d'Ocitània.
• Descomptes del 5% en tots els articles de la botiga de bicicletes elèctriques Burricleta (no

acumulable a altres descomptes). Amb el codi CLUBGUALTA.
Particularitats 

• La disponibilitat per jugar està subjecta a la disponibilitat de les sortides al camp, les feines
de manteniment i del calendari anual de torneigs.

• Les pròrrogues dels abonaments es podran fer només per tractaments mèdics quirúrgics o
oncològics de baixes mèdiques superiors a 3 mesos i un cop s’estigui d’alta un altre cop.

• En  cas  de  que  el  camp  es  tanqui  per  causes  majors  com  ara  inundacions, sequeres,
pandèmies,  aldarulls,  tancament  de  carreteres  i  similars  no  hi  ha  obligació  a  cap
compensació econòmica.


