POLIESPORTIUS
DEL MIG I UGALDE

NORMATIVA D’ÚS I FUNCIONAMENT
NORMES DE CARÀCTER GENERAL
1. Pot accedir als centres tothom qui compleixi els requisits d’entrada i
les normes d’ús.
2.

3.

4.

5.

Les persones usuàries han de respectar l’horari establert de la
instal·lació. Els vestidors sempre tancaran 30 minuts després de la
finalització de les activitats dels espais esportius.
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.
Les persones usuàries seran responsables dels danys que ocasionin a
les instal·lacions per culpa o negligència. S’estableix la responsabilitat
dels adults respecte la conducta i els danys que puguin ocasionar els
menors al seu càrrec i de les entitats respecte la conducta i els danys
que puguin ocasionar els seus jugadors i jugadores.
Es podrà exigir un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol
possibilitat de risc per a la persona usuària i/o per a la resta de
usuaris/àries. També es podran exigir les mesures oportunes per
assegurar l’absència de qualsevol afectació.

6.

L’accés als diferents espais esportius està reservat als usuaris/àries.

7.

No es pot fumar, menjar, ni beure begudes alcohòliques als centres.

8.

Únicament és podrà jugar a pilota a la pista poliesportiva.

9.

No està permès l’ús d’envasos de vidre.

10. No està permès l’accés d'animals domèstics, excepte els gossos pigall.
11. La direcció es reserva el dret a implantar les mesures necessàries per
controlar l’assistència a les activitats.
12. El centre no disposa de cap assegurança privada, qualsevol accident
greu serà derivat a un centre assistencial de la Seguretat Social. Les
gestions per al trasllat s’intentaran facilitar des del mateix centre.
13. El centre custodiarà durant cinc dies els objectes personals perduts
que arribin a la recepció.

14. L’accés a pista haurà de ser rigorosament per les portes d’accés, en cap
concepte saltant la tanca ni passant per sota.
15. Els patinets, patins, bicicletes, monopatins s’hauran de deixar en els
espais habilitats per a aquesta finalitat.
16. Les persones usuàries 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 al seu càrrec, i de les entitats envers la conducta i els
danys que puguin ocasionar els usuaris/esportistes de la seva entitat.
17. Les persones i/o entitats que no respectin per l’acció o omissió les
normes d’ús generals o específiques, podran ser sancionades
econòmicament amb limitació de drets respecte a l’ús de la
instal·lació.
EN RELACIÓ A VESTIDORS I DUTXES
18. Cal mantenir una higiene personal i respectar la resta de 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.
19. Els usuaris i els esportistes han de respectar l’horari establert per a
l’ús dels vestidors. Cada grup o col·lectiu farà servir el vestidor
assignat des de recepció. No es podrà accedir-hi sense la presència
d’una persona responsable del grup.
20. L’accés a vestidors i dutxes és exclusiu per als i les esportistes i
personal del centre.
21. El centre no es responsabilitzarà de la pèrdua d’objectes que es deixin
al vestidor.
22. No està permès eixugar-se ni eixugar la roba als assecadors.
23. Els vestidors d’usuaris tancaran 30 minuts després del tancament dels
espais esportius.
24. No està permès al vestidor organitzar festes ni celebracions amb
menjar i begudes per motius d’higiene i d’organització de la instal·lació.

