REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR
8- PISCINA I JACUZZI
Durant la temporada de piscina, aquest recinte roman obert als banyistes sota la vigilància d’un
socorrista titulat, de 10.00 fins a 21.00 hores com a màxim, depèn de la llum solar.
Tenen dret a entrar al recinte de la piscina i a utilitzar aquestes instal·lacions els socis i els seus
convidats, sempre que abonin prèviament l’import del tiquet corresponent.
L’empleat responsable de la vigilància de la piscina és la màxima autoritat en aquest recinte. Els
usuaris d’aquestes instal·lacions hauran de respectar les seves indicacions o recomanacions.
Perquè els socis puguin entrar al recinte de la piscina, és condició indispensable la presentació
del carnet de soci, sempre que se li demani, i la butlleta d'invitat per als no socis.
Els menors de 12 anys no poden accedir al recinte de la piscina si no van acompanyats d'algun
familiar o d'alguna persona responsable que tingui les condicions exigides per a fer ús de la
piscina, i quedaran sota la seva exclusiva responsabilitat.
La Junta Directiva es reserva el dret de fixar la temporada d'utilització de la piscina i els horaris
corresponents, així com fixar-ne les diferents tarifes, d'acord amb les diferents modalitats.
Quan, a causa de l'hora o de l'estat del temps, la piscina no tingui vigilància, els banyistes hauran
de tenir cura de la seva pròpia seguretat, i avisar un altre soci o empleat, a fi d'evitar contratemps,
dels quals el Club no es fa responsable.
És terminantment prohibit de circular amb vestit de bany o barnús fora del recinte de la piscina,
llevat de l'espai adjacent, conegut per "la pineda" i en el trajecte lògic des dels vestuaris o
viceversa.
Així mateix, és prohibit d'entrar al recinte de la piscina amb vestit de carrer o calçat esportiu.
La vestimenta adequada, tant per a senyores com per a senyors, serà la que permetin els actuals
costums i reglaments de les piscines públiques, dins d'una línia de moderació i de respecte
mutus.
És obligatori dutxar-se abans de submergir-se en la piscina i el jacuzzi.
Dins del mateix recinte de la piscina, és prohibit l'ús d'objectes aliens a la pràctica de la natació i
d'objectes que puguin molestar els altres socis, com són les banyeres de plàstic, les pilotes, els
matalassos de goma, etc. És totalment prohibida la pràctica de qualsevol joc o activitat que pugui
molestar la resta d'usuaris.
Per raons de seguretat i higiene, és totalment prohibit de menjar-hi, així com presentar-s'hi amb
objectes de pisa i cristall. Aquesta necessitat es podrà fer en els espais assenyalats per aquesta
finalitat, respectant, igualment, les normes de seguretat assenyalades per al recinte de la piscina.

Els pares o tutors dels socis infantils es fan responsables dels desperfectes que aquells puguin
ocasionar, així com del seu comportament.
El Club es reserva el dret a no expedir butlletes per a invitats, en cas d'haver-hi gernació.
No poden fer ús de la piscina aquelles persones afectades per malalties contagioses.
Per a la utilització del jacuzzi, s’aplica el mateix reglament que per a la piscina, amb les
particularitats següents:
El jacuzzi és una instal·lació exclusivament de relaxació. No es permet cap tipus de joc ni
comportament que pugui alterar aquesta normativa, ni molestar als altres usuaris.
1. El temps recomanat d’utilització d’aquest servei és de 15 minuts.
2. En cas que hi hagi persones esperant poder-lo utilitzar, no es podrà sobrepassar els 15
minuts.
3. La capacitat màxima és de 8 persones.
El Club no respon dels accidents ni perjudicis que puguin sobrevenir a causa de l'incompliment
de les normes anteriors o per l'ús dels serveis de piscina i d’annexos

