
 

 

 

 

ÉS OBLIGATORI: 

− Les persones menors de 12 anys han d’anar acompanyades d’una persona adulta que se’n faci 

responsable. 

− Dutxar-se abans del bany. 

− Portar roba de bany per ficar-se a la piscina. 

− Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions. 

− Fer ús de les papereres. 

− Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o a activitats dirigides, així com els carrers 

destinats a jocs i a bany públic (restringit per normativa COVID-19). 

− Seguir les indicacions dels socorristes i de les persones responsables de les instal·lacions. 

 

NO ES PERMET: 

− Ficar cadires a la gespa, excepte persones amb alguna limitació o discapacitat (regulat pel COVID-19). 

− Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s’ha de circular caminant. 

− L’entrada de bicicletes, motos, ciclomotors i d’animals, excepte en casos especials, com els gossos 

pigalls. 

− Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una 

molèstia, excepte ens els horaris i espais establerts amb aquest fi. Només es permetrà jugar a pilota 

en una zona delimitada i si s’utilitza una pilota de goma o plàstic (restringit per normativa COVID-19). 

− Els jocs perillosos dins de l’aigua, com ara enfonsar una altra persona. 

− Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable, a tot el recinte. 

− No es pot menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant les zones destinades expressament a 

aquest fi. 

− La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d’ús comunitari. 

− No es pot fumar en tot el recinte de les piscines. Espai lliure de fum. 

 

ES RECOMANA: 

− Deixar les bicicletes lligades. 

− L’ús de xancletes a la zona de dutxes (regulat pel COVID-19). 

− Que, si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la fondària és suficient i que no hi ha elements o 

persones contra els quals pugueu xocar (prohibit pel COVID-19). 

− Nedar sempre per la dreta en els carrers (restringit pel COVID-19). 

− Respectar un mínim de dues hores per banyar-se, desprès d’un àpat. 

− No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després de menjar, d’haver pres molta 

estona el sol o d’haver fet un exercici físic intens. 
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