
 

Reglament de la Piscina 

Respecte a l'ús de la piscina 

* L’ús de la piscina es reserva exclusivament als socis del Club i abonats de 
temporada, establint-se un tiquet pels convidats que vinguin acompanyant al 
soci. 

* Per l’accés a la piscina, serà imprescindible per tant, presentar el carnet de 
soci, abono o tiquet de convidat. 

* Al recinte de la piscina només es podrà accedir en els dies propis de la 
temporada establerta i en els horaris en que estigui present el Socorrista. 
L’accés es farà a través del passadís soterrani que hi ha entre el Vestuari, la 
pista 1 i la mateixa. 

* L’accés al recinte de piscina haurà de fer-se amb indumentària pròpia de 
bany, no estant permès fer-lo amb vestit de carrer, de tennis, ni amb la roba en 
que s’ha fet anteriorment altre esport. 

* 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. 

* Així mateix, no es pot circular pel resta del Club, ni accedir al Bar, 
Restaurant i local social en vestimenta de bany. 

* Es necessari dutxar-se amb sabó abans d’entrar a la piscina i no serà permès 
l’ús de bronzejadors greixosos, cremes, etc. 

* No poden fer ús de la piscina aquelles persones afectades per malalties 
contagioses. 

* Els menors de deu 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. 

* Els pares o tutors dels socis infantils així mateix, es fan responsables dels 
desperfectes que aquells puguin ocasionar, així com del seu comportament. 

* Preguem als fumadors utilitzin els cendrers habilitats a l’efecte. 

* Les mares hauran de canviar els bolquers, així com satisfer les altres 
necessitats que puguin tenir els seus nadons, en la zona habilitada a tal efecte. 



 

* Per raons de seguretat e higiene, no està permès introduir en el recinte de la 
piscina objectes de vidre, com gots, ampolles, etc., així com tampoc consumir 
entrepans, patates fregides, gelats o qualsevol altre tipus de menjar. En cas 
d’utilitzar les terrasses per realitzar aquestes consumicions, no es podrà fer 
amb el tors nu. 

* No es podrà córrer, ni empentar-se dins del recinte, tant a la gespa com a la 
piscina, ni tampoc es podran realitzar jocs que puguin molestar a la resta 
d’usuaris ni serà permès 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. així com l’ús d’aparells de 
ràdio ni cassettes. 

* El monitor es responsable de la vigilància de la piscina i és la màxima 
autoritat en aquest recinte. Els usuaris d’aquestes instal·lacions hauran de 
respectar les seves indicacions o recomanacions. 

* 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. 


