
No està permès fumar en tot el recinte.

No està permès menjar dins el recinte de les piscines inclosos els 
vestidors.
És obligatori dutxar-se abans d'usar les piscines.

És obligatori l'ús de casquet de bany.

No està permès banyar-se amb calçat o amb prendes no adequades. 

No està permès entrar objectes de vidre.

No està permès l'ús de les piscines a totes les persones amb malalties 
transmissibles.

No està permesa l'entrada d'animals, excepte cans guies.

Per favor, deixar els fems dintre les papereres.

No està permès interrompre als monitors durant les classes. Qualsevol
dubte, s'ha de resoldre al departament de coordinació.

Per favor, feu servir els vestidors. Procureu no deixar-hi objectes sense 
vigilància.

Per motius de seguretat i precaució, quan els alumnes no practiquin 
l'activitat escollida, han de romandre devora els seus pares o persones 
adultes que els acompanyin. No poden estar sols (sense vigilància) 
jugant ni corrent ni pel pati ni per qualsevol altra instal·lació del 
Centre.

 

La inscripció del cursetista implica l'acceptació i compliment
d'aquestes normes.

NORMES D'ÚS DE LES PISCINES I DE 
LES INSTAL·LACIONS



NORMES COVID PER A L'ÚS DE LES
PÌSCINES

És obligatori l’ús de mascareta.

 S’ha de mantenir la distància mínima (2 metres) a les dutxes i zones de
trànsit.

Ús exclusiu dels vestidors només per WC.

Usar únicament les dutxes exteriors, mantenint la distància de seguretat.

És recomanable venir amb el banyador posat de casa.

Dins el recinte de la piscina (zona dutxes) només un acompanyant per
cursetista.

Fer ús de gels desinfectants.

Respectar en tot moment els protocols generals establerts per evitar
contagis.

Els cursetistes només han d’interactuar dins la unitat familiar, evitar
interactuar amb altres persones alienes a aquesta unitat familiar.

Els cursetistes només han d’interactuar amb el seu monitor.

No es podrà fer ús de cadires o bancs. 

Intentar romandre el menor temps possible a les zones comuns.

Evitar interaccionar amb els monitors, en cas necessari acudir a l’oficina.

La inscripció del cursetista implica l'acceptació i compliment d'aquestes
normes.


