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REGLAMENT D´UTILITZACIÓ PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA 
 

• La piscina de 25 metres es destinarà exclusivament a l´ensenyament i a la pràctica de la 

natació, és a dir, es considera una piscina de natació. Queda prohibida l´entrada de 

xiquets/es menor d´11 anys sense la companyía d´un adult (màxim 2 xiquets per adult). 

• És obligatori l´us de les dutxes abans d´utilitzar les piscines per a qualsevol activitat (curs o 

bany lliure). 

• Els alumnes dels cursos de natació no podran fer ús de les instal·lacions fora de l´horari 

assignat llevat que utilitzen un abonament o entrada per al bany lliure. 

• No es poden utilitzar pilotes, flotadors i altres objectes de tipus recreatiu a les zones 

destinades al bany lliure. 

• Es prega a tots els/les usuaris/àries de les instal·lacions que no porten objectes de valor a 

les instal·lacions esportives. 

• No es permet la utilització de calçat de carrer fora de la zona de vestuaris. Així mateix, en la 

zona esportiva sols es pot accedir amb calçat de bany. En les piscines será obligatori l´ús 

del banyador corresponent. 

• Els usuaris han de tindre en tot moment un comportament cívic seguint en el cas les 

instruccions del socorrista. El socorrista és la màxima autoritat dins de la piscina i és 

obligatori seguir les seues instruccions. En cas contrari, es reserva l´aplicació del dret 

d´admissió. 

• Queda prohibida l´entrada d´animals al recinte de la piscina. 

• Queda prohibit el bany amb ferides obertes o si es patix qualsevol malaltia 

infectocontagiosa. 

• Per a accedir a les instal·lacions serà imprescindible l´entrada, bo o abonament 

corresponent. En qualsevol cas el document d´accés és personal i intransferible. En 

qualsevol moment, podrà requerir-se la presentació del DNI per a accedir a les instal·lacions 

esportives. 

• Menjar i beure: sols es pot menjar en la zona verda i el lloc destinat a la cafeteria. En 

qualsevol cas, queda prohibit menjar en la platja i als vasos de la piscina. Queda prohibit 

l´accés a les instal·lacions amb begudes alcohòliques. 

• Fumar: queda prohibit fumar dintre del recinte esportiu. 

• Les entrades mantindran el seu dret d´accés en abandonar les instal·lacions esportives, i 

caldria informar de nom i telèfon en la recepció de la piscina, el personal d´esta els facilitarà 

una polsera identificativa. 

 


