NORMATIVA CURSETISTES PISCINA OLÍMPICA DE LLORET DE MAR.
Tots els usuaris hauran d’identificar-se a petició de qualsevol empleat de la instal·lació, així com
complir la normativa específica de la instal·lació i les indicacions del personal.
NORMATIVA D’ÚS DELS VESTIDORS
Condicions
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Alumnes a partir de 6 anys han de portar la mascareta en tot moment, a excepte quan estiguin
realitzant classe.
És obligatori l’ús de sabatilles i gorra de bany.
El nombre de places és limitat i es respectarà l’ordre de preinscripció. Els alumnes preinscrits
que es quedin sense plaça entraran a la llista d’espera per ordre de preinscripció.
Les entrades i sortides es realitzaran per l’accés lateral de la Piscina Municipal.
Alumnes que cursin 1er de primària entraran sols als vestidors col·lectius (hi haurà personal
tècnic controlant aquests espais).
Per alumnes fins a P5, només es permetrà l’entrada a vestidors infantils d’un acompanyant
adult.
Al finalitzar l’activitat, els grups classe s’esbandiran el clor i s’assecaran a la zona de dutxes de la
platja de piscina (NO ES POT FER ÚS DE LES DUTXES DELS VESTIDORS). S’acabaran de canviar
amb la major brevetat possible als vestidors col·lectius que se’ls hi indiqui a l’inici del curs. Tot el
procediment serà durant l’horari de classe.
Per indicacions de sanitat, i en cas de no poder fer ús dels assecadors, s’hauran d’assecar els
cabells amb la tovallola i es recomana portar un gorro o similar per sortir de la instal·lació i acabar
d’eixugar a casa.
Per els alumnes fins a P5, els acompanyants s’emportaran la bossa amb les pertinences de
l’alumne una vegada l’hagin ajudat a canviar-se. Els alumnes a partir de primer de primària
s’emportaran la bossa a la platja de la piscina. Els vestidors se netejaran mentre s’estigui fent
classe i necessitaran estar buits.
Tots els cursetistes s’han de canviar a les zones indicades, quedant prohibit envair els vestidors
d’abonats i abonades.

No es permet
•
•
•
•

Realitzar jocs o activitats perilloses.
Córrer i cridar.
Fer fotografies sense autorització expressa de la direcció.
Queda prohibit menjar i beure a dins els vestidors.

En general
•
•

•
•
•

Alumnes amb necessitats educatives especials hauran de consultar prèviament a la inscripció si
poden integrar-se amb el grup-classe .
L’ús d’aquesta instal·lació queda regulat per aquesta normativa i completat per la normativa general
de la instal·lació. Cal respectar el Reglament de Règim Intern de la Piscina Municipal. L’incompliment
d’aquest, podrà concórrer a diferents sancions administratives, fins a la Baixa definitiva del curs
sense possibilitat de retorn del dipòsit pagat.
Queda reservat el dret d’admissió.
El centre esportiu no es fa responsable dels objectes personals dins de tota la instal·lació.
Tots els canvis, modificacions i baixes s’han de tramitar abans del dia 25 de l’últim mes del
trimestre perquè sigui efectiu el trimestre següent.

