NORMATIVA INTERNA DE LA PISCINA
ZONA DE BANY:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Utilitzi exclusivament banyador.
Dutxis bé cada vegada que entri al recinte.
Faci ús de les escaletes per sortir de l'aigua.
No perjudiqui la qualitat de l'aigua amb actes que la deteriorin tant física com higiènicament (llençar objectes
de qualsevol tipus, escopir, orinar, etc.).
Els menors de 14 anys han d'estar en tot moment acompanyats i sota la supervisió d'un major d'edat
responsable.
Està prohibit fumar, menjar o beure.
Està prohibit accedir amb tovalloles, sabates, sabatilles, bosses de mà, ulleres de sol, gorres, pantalons,
samarretes, etc. o qualsevol peça de roba que no sigui exclusiva pel bany.
Prohibit banyar-se en cas de patir malaltia infecto-contagiosa, infeccions cutànies o ferides protegides amb
apòsits que es puguin desprendre a l'aigua.
No s'admeten animals domèstics.

És permesa la utilització de:
–
–
–
–

Ulleres de piscina (anticlor).
Gorres de bany.
“Manguitos”, bombolles o qualsevol altre flotador homologat.
Únicament es pot accedir amb xancles de goma, que s'han de col·locar degudament a les caixes instal·lades
per aquest fi a l'entrada de la zona de bany.

NO és permesa la utilització de qualsevol material que no tingui la finalitat d'assegurar la seguretat de les
persones, com ara:
– Xurros, matalassos, tubs, ulleres per capbussar-se o qualsevol altre objecte amb finalitat lúdica.
– Tampoc flotadors no homologats (circulars).
– No és permesa la utilització de pilotes que no siguin les subministrades pel socorrista.

Per a prevenir accidents, NO es permet:
–
–
–
–

Córrer pels voltants de la piscina ni empènyer.
Fer torres humanes.
Realitzar salts acrobàtics, tombarelles, etc.
Submergir el cap d'una altra persona.

ZONA DE SOLÀRIUM:
–
–
–
–
–

Haurà de comportar-se degudament per no causar molèsties als altres usuaris.
Utilitzi les papereres.
No cridi excessivament.
És absolutament prohibit fumar i menjar pipes o d'altres fruits amb closca.
No s'admeten animals domèstics.

Utilització de les hamaques:
–
–
–
–

El servei d'hamaques és gratuït.
El seu ús és individual. No és permesa més de 1 persona per hamaca.
Són exclusivament reservades per prendre el sol. No es permet reservar-les ni utilitzar-les per a altres
finalitats.
No està permès treure-les de la zona de solàrium.

........................................................................
RESPECTI EN TOT MOMENT LES INDICACIONS DEL VIGILANT-SOCORRISTA.
EL VIGILANT-SOCORRISTA POT RESTRINGIR EN QUALSEVOL MOMENT AQUESTES NORMES, EN FUNCIÓ DE
L'AFLUÈNCIA D'USUARIS I/O PER MOTIUS DE SEGURETAT.
EN CAS DE MAL COMPORTAMENT PODRÀ SER EXPULSAT DE LES INSTAL·LACIONS.
CAMPING LA RUEDA NO ES FA RESPONSABLE DELS ARTÍCLES PERDUTS O ROBATS. DEIXI TOTS ELS OBJECTES DE
VALOR A CASA (TENDA, CARAVANA O BUNGALOW). HI HA TAMBÉ CAIXES FORTES EN LLOGUER A LA OFICINA.
AGRAÏM LA SEVA COL·LABORACIÓ

