Normes d’utilització

PISCINES EXTERIORS
El centre no es fa responsable dels objectes extraviats, sostrets o oblidats a dins del recinte de la piscina ni als vestidors.
Cal tenir un comportament cívic dins les instal.lacions, així com respectar en tot moment les indicacions dels socorristes i personal autoritzat, així com totes les pautes de conducta fixades en la present normativa. En cas contrari la
Direcció del recinte i el personal autoritzat podrà expulsar el banyista.
1. En cas d’arribar a l’aforament màxim establert, que està indicat a la porta d’accés, es restringirà l’accés al recinte
de la piscina. En aquest cas, el fet de disposar d’abonaments de 10 o 20 usos no garanteix l’accés a la piscina. Un cop
abandonat el recinte, caldrà tornar a abonar l’import de l’entrada en el cas que vulgueu tornar a accedir a la piscina.
2. La Direcció o el personal responsable pot donar l’ordre de desallotjar el recinte en cas de causa major
(tempesta elèctrica).
ÉS OBLIGATORI
3. Conservar el tiquet d’entrada fins a la sortida del recinte per si es sol.licitat pel personal de seguretat del centre.
4. Fer exclusivament ús de roba de bany. Queda prohibit banyar-se amb roba de carrer.
5. Dutxar-se abans de banyar-se.
6. Fer servir les papereres que estan a la vostra disposició.
7. Els menors de 14 anys, aniran acompanyants per un adult, respectant el següent criteri, a excepció expressa dels
col.lectius autoritzats:
- 2 nens/es menors de 6 anys per adult.
- 4 nens/es d’entre 6 i 14 anys per adult.
El fet de que el centre disposi de servei de socorrisme no eximeix als adults acompanyants de la responsabilitat de
tenir control dels menors en tot moment.
8. Seguir les indicacions del personal del centre.
NO ES PERMET
9. Fumar en tota la instal·lació.
10. Menjar a la gespa ni a les platges, feu servir les zones habilitades.
11. Llençar-se de cap a la piscina.
12. Banyar-se a persones que pateixin malalties infeccioses o tinguin ferides obertes.
13. Entrar begudes alcohòliques.
14. La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar altres usuaris o usuàries.
15. Anar amb sabatilles de carrer al recinte i accessos de la piscina.
16. Utilitzar material inflable voluminós, ni cap mena de material que pugui considerar-se perillós per a la resta d’usuaris.
17. Cap tipus de joc ni activitat com saltar, empènyer, córrer i altres que puguin entorpir el normal funcionament de
la piscina i destorbar als seus banyistes i usuaris.
18. Jugar a pilota.
19. Entrar llaunes, ampolles i altres objectes de vidre al recinte de piscina.
20. Entrar cadires, gandules i para-sols o elements similars al recinte de la piscina.
21. L’entrada de gossos i animals domèstics, així com pilotes, bicicletes, ni patins.
22. Banyar-se amb ulleres graduades i/o de sol.
ES RECOMANA
23. Fer ús de cremes de protecció solar; vigileu que les mateixes no siguin perjudicials per la qualitat de les aigües
de les piscines.
24. Fer ús de calçat adequat a la zona de vestidors.

