NORMATIVA GENERAL D’UTILITZACIÓ DE LES PISCINES MUNICIPALS DE
TORELLÓ

És obligatori:
¾ Utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba.
¾ Canviar-se les sabates de carrer i usar un calçat exclusiu i adequat a la
instal·lació. No es pot anar descalç.
¾ Respectar en tot moment la resta d’usuaris.
¾ Tenir el màxim respecte per tots els elements de la instal·lació: fer ús de les
papereres, respectar el mobiliari i el material d’ús públic...
¾ Deixar els vestidors en bones condicions per a la resta d’usuaris.
¾ Presentar el carnet d’abonament o el tiquet d’entrada a petició de qualsevol
membre del personal de la instal·lació.
¾ Circular caminant per la platja de la piscina. No es permet córrer ni donar
empentes.
¾ Seguir sempre les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
¾ Dutxar-se abans de banyar-se.
No es permet:
¾ L’entrada d’animals, llevat dels casos especials com són els gossos pigall per a
invidents.
¾ Introduir objectes de vidre en tot el recinte de la piscina.
¾ L’accés a la zona de bany de persones que pateixin malalties infeccioses. Es
podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti
qualsevol risc per a la resta d’usuaris.
¾ L’ús de la piscina a qualsevol persona que presenti una ferida oberta (amb
pèrdua de sang).
¾ L’accés i la permanència als menors de 13 anys, si no van acompanyats d’una
persona adulta. S’entén que han assolit aquesta edat els joves que la compleixin
en el decurs de l’any natural.
Es recomana:
¾ Passar una revisió mèdica prèvia quan es vulgui iniciar una activitat esportiva
per tal d’eliminar diferents riscos de tipus físic.
¾ No haver menjat, almenys dues hores abans d’entrar a l’aigua.

¾ Per a les persones que no sàpiguen nedar: que duguin un dispositiu autoritzat
per les persones responsables de la instal·lació com ara armilla, bombolleta...
que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l’aigua.
NORMES ESPECÍFIQUES PER A LA PISCINA D’HIVERN DE TORELLÓ:
És obligatori:
¾ L’ús de sabatilles de bany per entrar a la zona de bany.
¾ L’ús del casquet de bany.
No es permet:
¾ Accedir amb roba o calçat de carrer a la zona de bany, llevat de les visites
puntuals i específiques que hagin estat autoritzades per la persona responsable
de la instal·lació; en aquests casos, però, hauran de portar protectors específics
per al calçat.
¾ Fumar, menjar o beure a l’interior dels vestidors.
Es recomana:
¾ Dutxar-se després de sortir de l’aigua.
¾ No deixar objectes de valor als vestidors. En cas de pèrdua o substracció,
l’organització no se’n fa responsable.
NORMES ESPECÍFIQUES PER A LA PISCINA D’ESTIU DE TORELLÓ:
No es permet:
¾ La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar la utilització
dels espais d’ús comunitari.
¾ La utilització de materials per al joc (pilotes, inflables tipus matalàs, etc.) ja que
es tracta d’un espai d’ús comunitari i podria destorbar la resta d’usuaris.
¾ Fumar, menjar o beure l’interior dels vestidors.
¾ Deixar els objectes personals com ara roba o bosses als vestidors.
Es recomana:
¾ Dutxar-se després de sortir de l’aigua.
¾ No deixar objectes de valor.

