INSTRUCCIONS PER A FER RESERVES-CN CALDES LES CREMADES
1/ Entrar a la web www.cncaldes.cat
2/ Clicar aquí per obtenir la vostra contrasenya d'accés
3/ Posar el número d’usuari (Correspon a número de DNI / NIE o número de soci) i correu
electrònic* on posteriorment rebreu el missatge amb la contrasenya.
Un cop teniu usuari i contrasenya ja podeu entrar a l'Àrea privada:
4/ Accedir a l’Àrea Privada que trobareu a dalt a la dreta. Introduint el número d’usuari i la
contrasenya que tindreu al vostre compte de correu electrònic
5/ Des de l’Àrea privada, es pot:
• Fer les reserves dels espais que aniran en funció de les quotes que tingui cada soci
(piscina, sala fitness, sala pes lliure, activitats dirigides).
• Modificar la contrasenya.
• Modificar dades personals.
També podeu fer les reserves per telèfon.
El serveis de fisioteràpia i nutricionista es reservaran exclusivament per telèfon.

* Les dades personals de socis i usuaris han de ser les correctes, ja que si no, no es podrà accedir a l’àrea de soci.
Si teniu qualsevol problema per entrar, des del Club us ajudarem, sigui presencialment, via telefònica o per correu
electrònic a l'adreça cncaldes@cncaldescat
*Nota: totes les reserves s'han de fer per la web, NO per l'App Trainingym.

Normativa:
Es podrà tenir 1 reserva activa i no es podrà tornar a reservar fins que acabi l’activitat reservada.
Cada reserva té un marge de 15 minuts abans per entrar i 15 per sortir.
En el cas de disposar d’una reserva i no poder presentar-se, caldrà avisar a la recepció del Club 4 hores mínim abans de l’inici de
la reserva.

Web CN Caldes
www.cncaldes.cat

#CNCaldes

Telèfon

Caldes 93 865 04 23 / La Font 93 865 48 27

#EntrenaAmbSeguretat

#HoTenimTotaApunt

Adreça electrònica
cncaldes@cncaldes.cat

#EnsEnSortirem

TEMPS RESERVA I AFORAMENTS - CN CALDES LES CREMADES
ESPAI

TEMPS
RESERVA

AFORAMENT
FASE 2

Piscina Nova Gran

45’

16 persones

24 persones

Piscina Nova Petita

45’

4 persones

6 persones

Gimnàs-sala Fitness

60’

26 persones

26 persones

Gimnàs-sala Pes Lliure

60'

8 persones

8 persones

Activitats Dirigides 2-3

50’

16 persones

20 persones

Activitats Dirigides 4

50'

12 persones

15 persones

Activitats Dirigides 5

50'

9 persones

12 persones

Sala De Ciclo

50'

15 persones

15 persones

Fisioteràpia

60'

1 persona

1 persona

Nutricionista

60'

1 persona

1 persona

Vestuaris Cremades

-

23 dones/ 19 homes

23 dones/ 19 homes

Web CN Caldes
www.cncaldes.cat

#CNCaldes

AFORAMENT
FASE 3

Telèfon

Caldes 93 865 04 23 / La Font 93 865 48 27

#EntrenaAmbSeguretat

#HoTenimTotaApunt

Adreça electrònica
cncaldes@cncaldes.cat

#EnsEnSortirem

