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1. Accés a la piscina coberta: l’usuari o usuària ha d’estar inscrit o inscrita en l’activitat 
corresponent i identificar-se al punt d’informació amb un document acreditatiu.  

2. L’usuari o usuària ha de dutxar-se abans d’entrar per primera vegada a l’aigua.  

3. És obligatori l’ús del casquet, de calçat apropiat i banyador esportiu per a entrar a la 
piscina.  

4. No es pot entrar a la piscina amb ferides sense curar o infeccions contagioses.  

5. No es pot menjar a l’interior de la zona de la piscina i vestidors.  

6. Per seguretat, es prohibeix córrer en tota la instal·lació, així com realitzar jocs perillosos 
i violents.  

7. L’ús d’aletes, ulleres o flotadors queda a criteri del o la socorrista.  

8. Es prohibeix fumar en tots els espais de la instal·lació.  

9. Es prohibeix la realització de fotos o vídeos excepte autorització expressa.  

10. Respectar la privacitat de la resta d'usuaris i usuàries en els vestidors. Els dispositius 
mòbils que permeten gravació d'imatge o so hauran d'estar guardats i apagats en aquests 
espais. 

11. Utilització de les taquilles: no es poden deixar bosses i altres objectes en bancs, 
corredors o al costat de les piscines.  

12. No es permet l’entrada a la zona pròpia de la piscina d’altres materials que els 
específicament esportius referits a la natació.  

13. Si fa falta material d’aprenentatge de natació s’ha de demanar autorització al o la 
socorrista, i després d’utilitzar-se, s’ha de tornar al o la socorrista en bon estat.  

14. La direcció del Servei d’Esports no es fa responsable dels objectes sostrets a la 
instal·lació.  

15. Tots els serveis oferits a la piscina són personals i intransferibles.  

16. Es prohibeix l’entrada d’animals al recinte de la piscina 


