Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social
Servei d Esports

NORMATIVA GENERAL DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL PARC DE VALLPARADIS

És obligatori:
- Dutxar-se a les dutxes exteriors abans de banyar-se a la piscina.
- Utilitzar xancletes com a únic calçat permès a tota la instal·lació.
- Seguir les instruccions del personal tècnic i dels socorristes.
- Respectar les normes de seguretat de la instal·lació.
- Respectar als altres usuaris.
- Respectar els espais d aigua destinats a activitats dirigides.
- Respectar el torn assignat a la taula de pícnic i deixar-la completament recollida i la zona neta.
- Utilitzar les papereres.
- Deixar les neveres, pilotes, instruments musicals i cascos de moto al guarda-roba.
- Que els menors de 7 anys estiguin controlats en tot moment per una persona adulta dins del seu camp
de visió, quan es trobin dins de l aigua o a l entorn de la piscina.
- Que els nens que accedeixin en grups concertats siguin controlats en tot moment pel monitor
corresponent, tant en relació amb la seva seguretat com pel compliment de la normativa de la instal·lació.
- Que els nens que no sàpiguen nedar duguin un dispositiu adaptat a cada edat, que afavoreixi la
flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l aigua.
- La presentació del tiquet d entrada o el carnet d abonat, en qualsevol moment, davant l exigència del
personal de la instal·lació.

No es permet:
- L entrada als menors de 14 anys, si no van acompanyats d una persona de més de 18 anys. Els joves
de 14 o més edat hauran d acreditar la seva edat mitjançant un document acreditatiu.
- L entrada d animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.
- Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a tota la instal·lació.
- Entrar a la zona de bany amb la roba interior posada sota del banyador.
- Entrar a la zona de bany amb calçat de carrer.
- Banyar-se amb roba de carrer.
- Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, joguines, etc) que pugui ser un risc o una
molèstia per als usuaris i un perill si accedeix als squimmers.
- Tirar-se de cap o empènyer a altres usuaris.
- Córrer ni donar empentes.
- Els jocs perillosos dins de l aigua, com ara enfonsar una altra persona o fer castells.
- L accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques o infecto contagioses, en cas
de dubte el responsable de la instal·lació podrà exigir la presentació d un certificat mèdic.
- La utilització d aparells sonors o musicals que puguin destorbar als altres usuaris en els espais d ús
comunitari. Així mateix està prohibit utilitzar instruments musicals, tals com guitarres, dintre de la
instal·lació.
- Interrompre les activitats d altres usuaris o que s estiguin realitzant als espais reservats per a aquest fi.
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- Fumar, beure i menjar tant a la zona de bany com a l interior dels vestidors. Només està permès a la
zona de pícnic.
-L entrada als vestidors i lavabos d altres sexe, per als majors de 7 anys.

Es recomana:
- No deixar que els menors de 7 anys juguin prop de les zones de piscina no apropiades per ells.
- Respectar un mínim de dues hores per banyar-se, després d un àpat.
- No fer fotografies dintre de la instal·lació.
- No col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o la zona no estipulada per prendre el
sol.
- Dutxar-se abans d entrar a la piscina, després d haver pres molta estona el sol o d haver fet un exercici
físic intens.
- Qualsevol persona afectada de malalties cardiovasculars o d altres que puguin representar un perill per
ells mateixos ho faran saber al servei de socorrisme.
- Utilitzar el servei de guarda-roba per deixar els objectes de valor. De no fer-ho servir, l usuari a de
vetllar i serà responsable de l ús que faci de les seves pertinences.

Es recorda:
- Que per tal de garantir la seguretat i l atenció al públic, l aforament màxim és de 1.200 persones de
dilluns a dissabte, per diumenges i festius serà 1.400 persones. I que una vegada arribat a aquest
màxim, no es permetrà l entrada de més públic fins que no es produeixi la sortida d usuaris de la
instal·lació.
- L entrada o la sortida del recinte de la instal·lació sense el control de taquilles comportarà la pèrdua del
dret a entrar un altre cop en el mateix dia.
- S ha de fer servir un to de veu adequat en tota la instal·lació.
- Ningú podrà banyar-se després de les 19:00 de la tarda.
- No podrà haver cap usuari a la zona d aigua (gespa que bordeja la piscina) a partir de les 19:15 hores.
- No podrà haver cap usuari dintre de d instal·lació passades les 19:45 de la tarda.

Casa Soler i Palet C/Font Vella, 28 08221 Terrassa; Tel. 93 783 27 11; Fax 93 739 70 74

2

