NORMATIVA - CENTRE ESPORTIU DELS SERRADELLS
Normes generals
1. El Centre romandrà obert de dilluns a divendres de 6.30h a 24h dissabtes,
diumenges i festius de 10h a 21h, excepte els dies 1/1, 6/1, 14/3 ,1/5, 8/9,
25/12.
2. Per poder accedir a les instal.lacions del Centre esportiu dels Serradells cal
respectar les normatives específiques de cada instal.lació, així com haver
satisfet la quota corresponent.
3. Esta totalment prohibida l'entrada d'animals al centre.
4. No està permès menjar, fumar ni beure a l'interior del centre excepte a les
zones destinades per aquest fi.
5. El Centre esportiu no es fa responsable de l'actitud dels altres usuaris, ni dels
danys o desperfectes que poden haver ocasionat aquests últims sobre terceres
persones.
6. El Centre esportiu no es fa responsable de cap mena d'accidents derivats d'una
activitat física, d'un ús inadequat de les instal.lacions o de la realització
d'activitats impròpies de l’estat físic de l'usuari.
7. 15 minuts abans del tancament els usuaris no poden accedir a les installacions.
8. El Centre esportiu no es fa responsable de cap objecte, oblidat perdut o robat.
S'aconsella la utilització dels armaris d'ús anyal o diari habilitat per guardar
vestimenta o altres pertinences.
9. Les entitats organitzadores es responsabilitzen de tot el que pugui succeir
abans, durant i després de les activitats.
10. Cap entitat exterior al Centre esportiu no pot efectuar actes comercials o
promoure actes publicitaris sense l'autorització pertinent.
11. Els usuaris del Centre esportiu han de respectar els horaris el material i els
equipaments així com les indicacions de qualsevol dels treballadors del centre.
12. Qualsevol dany ocasionat al material o a la instal.lació és responsabilitat de
l'usuari o entitat que el causi.
13. L'accés a les instal.lacions pot ser impedit a les persones que tinguin signes
evidents d'embriaguesa, manca d'higiene personal, malalties contagioses o
infeccioses i o que posin en perill els usuaris o la instal.lació.
14. El Centre esportiu es reserva el dret de modificar, de forma parcial o total, la
present normativa sense avís previ.

15. L'usuari només pot accedir als equips que li siguin destinats i ha d'utilitzar els
accessos específics.
16. No es poden abandonar deixalles al recinte. Cal utilitzar les papereres.

Normes instal.lacions
Sala musculació
1. L’accés queda reservat a totes les persones que acceptin la normativa general
vigent.
2. L'accés queda reservat a tota persona major de 16 anys. L'accés de les persones
d'entre 12 i 15 anys solament és permès si es va acompanyat d'una persona
adulta.
3. És obligatori portar roba i calçat adequat per poder accedir-hi.
4. Cal tornar el material utilitzat al seu lloc.
5. Utilitzeu tovallola a l'hora de fer servir les màquines.
Horari sala Musculació:
Dilluns a divendres de 6.30 a 22.30 h
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h
Piscines Interiors
1. L’accés queda reservat a totes les persones que acceptin la normativa general
vigent.
2. L'ús del casquet de bany és obligatori.
3. Es obligatori dutxar-se abans de ficar-se a l' aigua.
4. Queda totalment prohibit circular amb roba i calcat de carrer per la platja de la
piscina (excepte persones autoritzades). Solament es pot portar el material
adequat per practicar la natació.
5. El personal del Centre està facultat per impedir qualsevol conducta que
representi un risc per als usuaris o les instal.lacions.
6. Qualsevol grup ha d'anar acompanyat d'un adult per cada quinze persones.
7. És obligatori respectar la distribució assignada a cada carrer o espai.
8. No esta permès l'accés a la piscina a menors de vuit anys que no vagin
acompanyats d'un adult.
9. Cap persona que estigui en tractament a causa de ferides o lesions a la pell no
pot accedir a la piscina.

Horari piscines interiors:
Dilluns a divendres de 6.30 a 21.30 h
Dissabtes i festius de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h
Diumenges de 10 a 14 h
Pavelló Poliesportiu
1. L’accés queda reservat a tota persona que accepti la normativa general vigent.
2. Els usuaris han d'utilitzar roba esportiva i calçat adequat a la superfície de la
instal.lació per evitar- ne el deteriorament.
3. Només poden romandre a l'interior de la sala les persones que realitzen la
pràctica esportiva prèviament reservada.
4. Sempre que la sala sigui utilizada per un grup o entitat cal la presència
permanent d'un responsable major d'edat.
5. Cal respectar escrupolosament l'horari de reserva de la instal:lació.
6. Cal tornar el material utilitzat al seu lloc després d'utilitzar-lo.
Horari pavelló:
Dilluns a divendres de 7 a 24 h
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 21 h

Graderies
1. L'accés queda reservat a totes les persones que acceptin la normativa general
vigent.
2. No està permès fumar, ni consumir cap tipus d'aliment ni begudes.
3. Les graderies únicament romandran obertes durant el desenvolupament
d'esdeveniments esportius.
Pistes d'esquaix
1. Els usuaris han d'utilitzar roba esportiva i calçat adequat a la superficie de la
instal.lació per evitar-ne el deteriorament.
2. La reserva de les pistes es pot efectuar com a màxim el dia anterior a la
utilització trucant o dirigint-se a la recepció.
3. L'accés a les pistes d' esquaix está reservat a un màxim de 2 persones al mateix
temps i per un màxim d'una hora.
4. El pagament s'ha d'efectuar previament a la utilització de la pista.
5. Tota reserva queda anul.lada en el cas de no presentació a l'hora acordada.

Horari Esquaix:
Dilluns a divendres de 7 a 22 h
Dissabtes, diumenges i festius de 10 a 21 h
Piscina exterior
1. L’accés queda reservat a totes les persones que acceptin la normativa general
vigent,
2. És obligatori dutxar-se abans de ficar-se a l'aigua.
3. Queda totalment prohibit circular amb roba i calçat de carrer per la platja de la
piscina (excepte persones autoritzades). Solament es pot portar el material
adequat per a la pràctica de la natació.
4. El personal del Centre està facultat per impedir qualsevol conducta que
representi un risc per als usuaris i les instal:lacions.
5. Qualsevol grup ha d'anar acompanyat d'un adult per cada quinze persones.
6. És obligatori respectar la distribució assignada a cada carrer o espai.
7. No està permès l'accés a la piscina a menors de vuit anys que no vagin
acompanyats d'un adult.
8. Cap persona que estigui en tractament a causa de ferides o lesions a la pell no
pot accedir a la piscina.

Zona de relax
1. L’accés queda reservat a totes les persones que acceptin la normativa
general vigent.
2. L’accés queda reservat a tota persona major de 16 anys. Les persones de 12
i 15 anys solament hi poden accedir si van acompanyades d'una persona
adulta.
3. Prohibit anar calçat (a excepció de xancles).
4. No es poden entrar cadenes, joies, ni portar cap tipus de cosmètic.
5. És obligatori dutxar-se abans d’utilizar cadascun dels espais d'aquesta zona.
6. Prohibit afaitar-se o depilar-se en tota la zona.
Es recomana l'aprovació d'un metge per a l'ús d'aquesta zona. L'usuari
responsable de l'ús de la instal.lació

és

