NORMATIVA D’ÚS I
FUNCIONAMENT

NORMES DE CARÀCTER GENERAL
1. Pot accedir a la instal·lació tothom que compleixi els requisits
d’entrada i aquestes normes de funcionament.
2. Els nens i nenes menors de tretze anys no podran entrar sols a la
instal·lació, cal que entrin acompanyats d’un adult que se’n faci
responsable.
3. Durant l’estada a la instal·lació és necessari mantenir el tiquet
d’entrada. Si el personal de la instal·lació us el demana, caldrà
ensenyar-l’hi.
4. Tothom qui accedeixi al centre esportiu ha de comportar-se en tot
moment amb la màxima correcció i respecte cap a la resta d’usuaris,
cap al personal que hi treballa, cap a la normativa específica de cada
espai i servei i cap a les instal·lacions i els seus elements.
5. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les
instal·lacions per culpa o negligència i s’estableix la responsabilitat
dels adults envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els
menors d’edat a càrrec seu.
6. Tothom que accedeix a la instal·lació haurà de dur l’equip mínim
necessari: banyador, sabatilles de goma (cal dur-les a tota la
instal·lació), tovallola o barnús (és aconsellable utilitzar una tovallola
diferent per als peus).
7. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua, tant si es ve dels
vestidors com de la zona de gespa o pícnic.
8. Cap usuari podrà banyar-se si té ferides obertes o qualsevol classe de
malaltia infecciosa o contagiosa. En cas que tinguem sospites
fonamentades que alguna pot ser font de contagi, quedarà exclosa de
l’ús de les instal·lacions.
9. Dintre de la piscina no es permet l’ús de matalassos inflables, pilotes,
aletes, ulleres de vidre.
10. Dintre de les instal·lacions no estan permesos els animals, equips de
música, cadires, para-sols ni envasos de vidre de cap mena.
11. No es pot menjar ni beure als espais tancats de la piscina (vestidors,
passadissos, etc.), ni a la zona de gespa. Feu servir els espais
destinats a aquest fi (zona de pícnic o bar). L’ús de la zona de pícnic és
lliure. No està permès reservar les taules d’aquesta zona per tot el dia,
s’han d’utilitzar el temps necessari per menjar i en acabar no es
podran abandonar les deixalles, cal utilitzar les papereres.

12. No es pot fumar en la zona de gespa en cap espai de la piscina.
13. No correu pels passadissos ni pel recinte de piscina, és molt fàcil
relliscar.
14. Les persones que no respectin aquestes normes de funcionament
seran obligades a abandonar la instal·lació, temporalment o
definitivament i quedarà invalidat el seu carnet o abonament.
15. Els usuaris seran responsables dels danys que ocasionin a les
instal·lacions per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat
dels adults envers la conducta i els danys que puguin ocasionar els
menors d’edat a càrrec seu, i de les entitats envers la conducta i els
danys que puguin ocasionar els usuaris/esportistes de la seva entitat.
16. Els usuaris seran responsables dels actes que incompleixin la
normativa general atenint-se a les possibles sancions econòmiques.
17. Qualsevol altra situació no prevista en aquesta normativa, s’aplicarà
l’ús del reglament d'Instal·lacions Esportives Municipals de Sant Joan
Despí.
VESTIDORS, DUTXES I TAQUILLES:
1. Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta d’usuaris. No
està permès depilar-se (exceptuant l’afaitat de la cara), tallar-se les
ungles, fer-se la pedicura i manicura i tenyir-se els cabells.
2. Els usuaris i els esportistes han de respectar l’horari establert per a
l’ús dels vestidors.
3. L’accés a vestidors i dutxes és exclusiu per a usuaris. En el cas dels
col·lectius de nens i nenes, fins a P5, està permesa l’entrada d’un
acompanyant.
4. La instal·lació no es responsabilitzarà de la pèrdua d’objectes.
5. Les taquilles que no siguin de lloguer s’han de deixar lliures en
finalitzar el seu ús. El personal del centre revisarà cada nit l’ús
adequat, en cas contrari s’obriran i es buidaran.
6. En el cas de tenir problemes amb el pany de la taquilla, no el forceu,
adreceu-vos al personal de recepció.
7. No està permès, eixugar-se ni eixugar la roba als assecadors. Les
sabatilles es poden rentar en els llocs pertinents.
8. Els vestidors tancaran 30 minuts després del tancament dels espais
esportius.

