NORMATIVA BÀSICA
DE LES PISCINES MUNICIPALS DEL VENDRELL
La definició d’unes normes d’ús de les instal·lacions esdevé una tasca imprescindible per garantir el bon funcionament
general del servei, l’òptima utilització dels seus espais i el benestar col·lectiu dels seus usuaris.
Aquest document pretén informar els usuaris de les actuacions adients per gaudir d’una pràctica segura i beneficiosa,
així com garantir la convivència entre els usuaris i la conservació de l’equipament i la instal·lació en el seu conjunt.
• Per accedir al centre és imprescindible portar el

• Cal notificar la baixa per escrit mitjançant els

carnet d’abonat. Aquest carnet és personal i
intransferible. No es pot cedir a tercers. La seva
pèrdua implicarà el pagament de 10 € per la seva
reposició.

impresos dipositats a recepció. Aquesta s’ha de
notificar abans del dia 25 del mes anterior per tal
que no sigui carregat el rebut en compte el proper
mes.

• Els usuaris del centre s'hauran de cenyir a la

• És obligatori per a tots els usuaris de la instal·lació

modalitat a la qual estan adscrits. Aquesta norma
val tant per a abonats, com per a cursetistes i
usuaris d’activitats complementàries.

utilitzar roba i calçat adequat per a cada activitat
(queda totalment prohibit banyar-se amb roba
interior). És obligatori l’ús del casquet de bany a la
piscina i a l’hidromassatge. És imprescindible l’ús de
la tovallola a la sauna. No es permetrà utilitzar els
diferents espais a cap usuari que no vesteixi de
manera adequada.

• Els nois i noies que tinguin entre 15 i 18 anys, si no

tenen l’AUTORITZACIÓ PATERNA SIGNADA no
podran accedir sols a les instal·lacions.
• Els nens i nenes de 12 a 15 anys, per fer ús de la

piscina,
ÉS
OBLIGATORI
QUE
VAGIN
ACOMPANYATS DEL PARE/MARE O UN ADULT
QUE ES FACI RESPONSABLE D’ELLS I TINGUIN
UNA AUTORITZACIÓ SIGNADA. NO PODRAN
UTILITZAR LA SALA DE FITNESS.
• A les ACTIVITATS DIRIGIDES podran accedir els

nois i noies, a partir de 14 anys i és obligatori que
vagin acompanyats del pare/mare o un adult que es
faci responsable d’ells i tinguin una autorització
signada.
• Cal guardar la bossa, la roba, les sabates i tots els
objectes personals a dins l’armariet (els armariets
funcionen amb cadenat, que haurà de portar el
mateix usuari; mida: 25x30 cm de diàmetre). La
instal·lació no es fa responsable dels objectes
perduts, extraviats o extrets de les taquilles.
• A recepció hi ha un servei de taquilles per a
objectes més petits com, per exemple, telèfon
mòbil, claus, cartera... (consulteu aquest servei a
recepció).
• Per raons d’higiene queda totalment prohibit

afaitar-se, depilar-se
instal·lacions.

o

tenyir-se

a

les

• No es permet l’entrada amb bicicletes, patins o

similars dintre de la instal·lació.
• És obligatori dutxar-se al túnel de dutxes abans

d’entrar a la piscina o a l’hidromassatge.

• Cal fer un correcte ús de les instal·lacions i dels

materials. Qualsevol desperfecte derivat d'un mal
ús implicarà l'abonament de la reparació o la seva
reposició.
• Per raons d’higiene és obligatori l’ús de la

tovallola, que caldrà col·locar-la entre el cos i les
màquines, la bicicleta, el matalàs... Un cop
finalitzada l’activitat, s’ha d’eixugar la suor que hi
hagi pogut quedar.
• Per al bon funcionament de la sala de fitness, una

vegada utilitzat el material, caldrà deixar-lo al seu
lloc.
• Queda totalment prohibit entrar “motxilles, bosses, o

similars” a la sala de fitness. Les instal·lacions
disposen de guixetes per poder guardar-les.
• La instal·lació no es responsabilitza de les lesions

que es puguin produir pel fet de realitzar l’activitat
física en el centre.
• És obligatori respectar els horaris establerts de les

diferents activitats. Per al correcte desenvolupament
de les sessions, no es podrà accedir a les classes 5
minuts després que hagin començat.
• Tots els usuaris hauran de tenir un comportament

cívic i respectuós vers el personal, els altres usuaris
i el material del centre.
• Com a norma general, no es permet l’entrada

d’animals, exceptuant els gossos pigall.

• No està permès menjar, entrar objectes o begudes

de vidre ni de llauna, ni fumar en tot el recinte.
L’incompliment d’aquest reglament o l’ús inadequat dels serveis, les instal·lacions o el material poden ser motiu
de la suspensió temporal o permanent del dret d’entrada al centre. La direcció es reserva el dret d’admissió en
benefici de l’interès general de la instal·lació i dels seus usuaris.

