Normativa d’ús de les instal·lacions esportives

INSTAL·LACIONS INTERIORS
GIMNÀS DE MUSCULACIÓ
• Està prohibida l’entrada a menors de 18 anys.
• L’accés es realitzarà per mitjà de targeta o tiquet.
• És obligatori l’ús de tovalla.
• És obligatori deixar en el seu lloc qualsevol element utilitzat.
• No es permet l’entrada amb bosses esportives o motxilles.
• No es permet l’entrada amb xancletes.
• Hi haurà un monitor o monitora durant tot l’horari d’obertura.

PISCINA
• El nombre màxim de persones per carrer durant el bany lliure serà de 6.
Higiene
• És obligatòria la dutxa abans de la primera immersió en la piscina.
• És obligatori l’ús de casquet de bany.
• És obligatori l’ús de sabatilles de goma, havent d'extremar la precaució al
perímetre del vas per sòl relliscós.
• És aconsellable l’ús d’ulleres de natació.
• No es permet l’accés a la piscina a tota persona vestida de carrer o calçada.
• No es permet l’entrada al recinte de bosses d’esport ni de material alié al
bany.
• No es permet fumar ni consumir aliments o begudes.
• Està prohibida l’entrada a la piscina a persones que patisquen malalties
infectocontagioses.
Altres
• Queda prohibit l’ús de qualsevol equip alié a la pràctica de la natació en
superfície (aletes, pales, taules, equip de busseig, balons, etc.), excepte en
aquelles activitats autoritzades per la Direcció d’Esports.
• No es permet el bany amb polseres, anells o rellotges per a previndre pèrdues
o accidents.
• Es prohibeix l’entrada a menors d’edat, excepte si van acompanyats de son
pare, mare o tutor o tutora legal.
• El sentit de la natació durant el bany lliure serà sempre per la dreta del carrer.
El o la socorrista serà la persona encarregada de vetlar pel correcte compliment
d’aquestes normes i, en general, aquelles que, encara que no queden reflectides
en l’anterior relació, ajuden a mantindre la seguretat, la higiene i el bon
funcionament de la instal·lació.
L’incompliment de qualsevol d’aquestes normes implicarà la pèrdua del dret al
bany.
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