PISCINA MUNICIPAL MONTFLORIT 2021
NORMATIVA GENERAL D’ÚS I FUNCIONAMENT
PER MOTIUS DE PANDEMIA COVID-19:
- No es podran portar gandules ni cadires de l’exterior.
- S’han de seguir en tot moment les indicacions del personal de la
instil·lació.
- S’han de respectar les limitacions marcades, per tal de mantenir les
distàncies de seguretat.
- No hi haurà servei de pic-nic ni es podrà portar cap aliment ni beguda de
l’exterior en tot el recinte.
− Els menors de 14 anys han d’entrar acompanyats per una persona
major de 18 anys, la qual en tindrà cura, el vigilarà en tot moment i se’n
farà responsable.
- Un únic adult només podrà fer-se responsable d’un màxim de 4 menors.
- No està permesa l’entrada a piscina amb calçat de carrer.
- No està permesa l’entrada d’animals domèstics a la instal·lació.
- Tingueu cure de les vostres pertinençes en tot moment. La instal·lació no es
farà responsable dels objectes perduts.
- No es poden banyar aquelles persones que pateixin alguna malaltia contagiosa.
- És aconsellable dutxar-se abans de banyar-se mantenint la distància de
seguretat (1,5m).
- No es permet l’entrada de begudes ni menjar al recinte de l’instal·lació.
- No es permet fumar en tota la instal·lació.
- Utilitzeu les papereres per mantenir net l’espai de la instal·lació.
- Degut a la poca fondària, no es permet fer salts perillosos com ara tombarelles,
ni saltar de cap a la piscina.
- No es permet jugar a pilota.
- No es podran entrar cap joguina (flotadors, pistoles d’aigua, pilotes...) a la
piscina.
-

Queda totalment prohibit esquitxar aigua.

- En cas de pluja serà obligatori surtir del vas d’aigua. Si es produeixen
fenòmens tempestuosos (llamps o trons) serà obligatori desplaçar-se als
vestuaris.
- Cal circular caminant per la platja de la piscina evitant córrer i donar empentes.
- En el cas d’inclemències del temps, no es retornarà l’import de l’entrada.
- El no conservar la pulsera acreditativa, podrà suposar l’expulsió de
l’instal.lació.
- Respecteu en tot moment els usuaris, el mobiliari i la instal·lació.
- Els responsables de la piscina podran expulsar del seu recinte aquelles
persones que incompleixin la normativa d’ús de la instal·lació, un cop
advertides prèviament.
Altres normes i recomanacions
- És aconsellable circular per la platja de la piscina amb sabatilles de bany.
- No es permet equips de música o instruments musicals a la instal·lació.
- És recomanable que els menors que no sàpiguen nedar utilitzin manguitos sota
la responsabilitat d’un adult.
- No és permès filmar ni fer fotografies dins la instal·lació, sense
autorització expressa.
- Si trobeu algun objecte oblidat o perdut lliureu-lo a la recepció.
- Si observeu algun desperfecte o deficiència, us agrairem que ho notifiqueu al
nostre personal.
- Feu servir les dutxes només durant el temps estrictament necessari.

