NORMATIVA BÀSICA D’ÚS
PISCINA DESCOBERTA CEM HOSPITALET NORD
NORMES BÀSIQUES
•
L’horari d’atenció al públic general és de 10:00h a 19:00h de dilluns a diumenge.
•
S’haurà de sortir de l’aigua a les 18:45h seguint les indicacions dels socorristes, per tal
d’abandonar el recinte, com a hora límit, a les 19:00h.
•
Els abonats del CEM Hospitalet Nord tindran una franja reservada, per ús exclusiu de la
zona dels carrils de natació, de dilluns a divendres en horari de 8:00h a 10:00h i de
19:00h a 21:00 durant el mes de JULIOL. A l’AGOST aquest horari serà de 9:00 a 10:00 i
de 19:00 a 21:00.
•
NO es faran devolucions en cas de climatologia adversa.
•
L’entrada només dona accés al recinte un cop. Després de sortir, no es podrà tornar a
accedir amb la mateixa entrada.

ÉS OBLIGATORI

•
•
•
•
•
•

L’ús del banyador.
Fer cas a les indicacions dels socorristes i personal de seguretat.
Vigilar els menors en tot moment.
Respectar l’edat d’ús de la piscina petita: 0‐5 anys.
Menjar, beure i fumar a la zona de pícnic.
Respectar la resta de banyistes.

Com a mesures excepcionals de seguretat, també serà obligatori:
•
L’ús de mascareta, a les zones comuns, així com durant els desplaçaments pel recinte.
•
Mantenir una distància social de seguretat de, com a mínim, 1,50m als espais de platja,
solàrium i a la zona pícnic, excepte entre aquells usuaris que pertanyin al mateix grup o
nucli.

•
Mantenir una distància social de seguretat de, com a mínim, 2,50m quan es faci ús dels
carrils de natació, així com nedar en el sentit indicat a l’inici de cada carril.
•
En cas de fer ús d’hamaques, cal desinfectar‐la abans i després del seu ús.
•
Respectar la senyalització de l’àrea destinada a la col∙locació d’hamaques.
•
En cas de fer ús de la zona pícnic, cal desinfectar les taules i cadires abans i després del
seu ús.

ES PROHIBEIX

•
•

•
•
•
•
•

L’ús de roba interior i calçat de carrer
L’entrada a menors de 14 anys, si no van acompanyats d’un adult de la mateixa unitat familiar.
En cas contrari, han de portar autorització signada pel pare/mare/tutor, amb les dades de
l’adult acompanyant.
L’ús de qualsevol element inflable.
El consum de tabac en tot el recinte, a excepció de la zona de pícnic.
Introduir objectes de vidre, llaunes o qualsevol tipus de beguda alcohòlica.
El consum de drogues.
Fer fotos ni gravar imatges.

NO ES PERMET

•
•
•
•
•
•

L’entrada de para sols o qualsevol altre objecte que faci malbé la platja o la zona de solàrium.
Els elements d’ombra no es podran fixar a cap element del recinte.
L’entrada de neveres, carros, bosses o recipients de gran mesura. Tots aquests elements
hauran de ser d’ús i mida individual.
L’entrada de menjar, excepte snacks, entrepans o menjars en recipients d’ús individual.
L’entrada de beguda, excepte en recipients de plàstic o cartró; així com tampoc es permet
l’entrada de begudes alcohòliques.
L’entrada de cascs de moto, així com de qualsevol tipus de patinet o bicicleta.
L’ús d’aparells amplificadors de música (altaveus, ràdios, etc.)

