NORMES D’ÚS I COMPORTAMENT A LA PISCINA DE VILABLAREIX
-

-

Tots els menors de 14 anys, hauran d’entrar a les instal·lacions acompanyats d’un adult (major de 18
anys).
Tingueu sempre a mà, l’entrada o bé l’abonament a disposició del control d’entrada del bar de la piscina.
Tant els socorristes com el personal del bar poden exigir la comprovació en qualsevol moment, durant
l’estada al recinte.
Utilitzeu el servei de forma idònia, evitant qualsevol perjudici de la seva prestació, respectant les
instal·lacions, les indicacions del personal tècnic, dels socorristes i respectant a la resta d’usuaris.
No utilitzeu aparells d’àudio de qualsevol tipus que siguin audibles per qualsevol altre usuari.
No es poden fer servir, en tot el recinte, pilotes o altres estris de joc que puguin ocasionar molèsties als
altres usuaris o a les instal·lacions (a excepció d’autorització expressa dels socorristes a la zona de bany
o dels responsables de l’entrada a la zona de gespa, en funció de la presència d’usuaris i tipus d’estri).
No es permet l’entrada d’animals domèstics de qualsevol espècie (excepte gossos pigall).
Utilitzeu les papereres.

1. ZONA DE BANY:

-

-

Tots els menors de 10 anys hauran d’entrar a la zona de bany acompanyats d’un adult.
No es pot dur menjars, begudes o envasos de qualsevol tipus a la zona de bany.
No es permet entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals
autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que han de portar protectors específics per al
calçat.
Feu una dutxa completa prèviament al bany, per tal d’evitar talls de digestió i minimitzar
l’aportació de brutícia a l’aigua.
S’haurà d’accedir a la zona de bany sempre pel rentapeus.
No es permet utilitzar ulleres de vidre a la piscina.
Les persones amb cabell llarg s’hauran de recollir el cabell.
Queda prohibit practicar activitats subaquàtiques a qualsevol de les piscines, ni els jocs
perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar una altra persona, empentes, ...
No es pot córrer o molestar als petits a la piscina infantil.
Respecteu en tot moment les indicacions del socorrista.
Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides.
Els nens que no saben nedar han de dur un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.), adaptat a cada
edat, que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l’aigua.

2. ZONA DE GESPA I VESTIDORS:

-

No es permet instal·lar sobre la gespa cadires, taules i mobles de qualsevol tipus.
No aboqueu sobre la gespa qualsevol tipus de producte tipus cosmètics, menjar, begudes o embolcalls.
Utilitzar els vestidors amb el calçat adequat, antilliscant.
En situacions adverses (meteorològiques o tècniques) els responsables de les instal·lacions, decidiran el
tancament temporal de la piscina.
El no compliment d’aquestes normes pot suposar la retirada temporal o total de l’abonament de la
temporada i la prohibició d’entrar a les instal·lacions.

