Noves restriccions que afecten a les activitats del Club
El Club i el Port segueixen oberts seguint les mesures i restriccions de mobilitat exigides amb
l’enduriment de les mesures del Govern per combatre la Covid, que passen per un
confinament perimetral que restringeix la mobilitat entre municipis els caps de setmana (de
divendres a les 6 am a dilluns a les 6 am) i el tancament dels centres esportius, com els
gimnasos o els entrenaments no professionals. El CN El Balís assumeix la responsabilitat i
aplicarà les mesures corresponents.
En aquest sentit, les classes de fitness del Club les oferirem en horari habitual telemàticament.
Tots els alumnes rebran per Whatsapp l’enllaç per poder-se connectar a les classes virtuals, de
no ser així, poseu-vos en contacte amb la Maria Ferrer-Dalmau trucant al telèfon 664648909.
Així mateix, els entrenaments de les flotes i els cursos de vela queden aplaçats segons el
calendari establert. Els entrenaments que no es puguin fer, tal i com marca el calendari
d’entrenaments vigent, es recuperaran l’abans possible.
Per altra banda, els entrenaments de rem queden suspesos fins que finalitzin les restriccions
marcades pel Govern de la Generalitat.
Les pistes de pàdel també romandran tancades fins que se suprimeixin aquestes restriccions.
Aquestes mesures, previstes de moment per 15 dies, entren en vigor aquest divendres 30
d’octubre a les 6 del matí.
Atenent les peticions de la Generalitat, El Balís també es suma a col·laborar amb la societat i
promou el teletreball tant com sigui possible. Tot i això, la recepció estarà sempre oberta a
l’edifici social del Club (no nau blava) en els horaris establerts a continuació:
•

De dilluns a dijous: de 09 a 14 i de 15 a 17h

•

Divendres de 09 a 14h

•

Dissabtes i diumenges: de 10 a 14h

Disculpeu les molèsties i gràcies per la vostra comprensió.

