
 
 
 

 
 

REGLAMENT CURSOS DE NATACIÓ 

1. Seguim el calendari escolar, per tant hi haurà classe tots els dies laborables, excepte 

vacances de Setmana Santa, Nadal, estiu i festius nacionals i locals. 

2. Les classes es faran a porta tancada, i es faran sessions de portes obertes durant l’any que 

seran comunicades puntualment a les famílies. 

3. Si per causes de força major no es poden fer les classes programades, aquestes no són 

recuperables. 

4. Tots els mesos tenen la mateixa quota mensual, independent del nombre de sessions que 

s’imparteixen. Només es pagarà mig mes en el mes de setembre.  

5. En les inscripcions fetes en data posterior al dia 15, es pagarà la meitat del mes en curs. 

6. El fet de finalitzar el curs no implica tenir reservada la plaça automàticament per al curs 

següent. Es  podrà fer reserva de forma preferent en el període d’inscripcions que 

publicarà el centre. 

 

REGLAMENT CURSOS DE NATACIÓ ESCOLAR 

1. Cal respectar les normes d’accés. 

2. El grup, entitat o club ha de nomenar un responsable per a cada deu alumnes, que pot 

entrar a ajudar a canviar els nens o les nenes que ho necessitin. Aquest personal 

responsable també es quedarà durant tota la sessió a la piscina per poder atendre l’alumnat 

i, en acabar, ajudarà a l’alumnat a canviar-se. En cap cas, cap altra persona pot entrar en el 

recinte de la piscina (inclosos els vestidors) sense l’autorització prèvia. 

3. Se seguirà el calendari escolar local per tal de definir els dies que no hi ha classe per festa 

escolar. 

4. Les classes es faran a porta tancada, i es faran sessions de portes obertes durant l’any que 

seran comunicades puntualment a les famílies. 

5. Si per causes de força major no es poden fer les classes programades, aquestes no són 

recuperables. 

 

 REGLAMENT VESTIDORS I DUTXES 

  

1. Després de la dutxa, cal eixugar-se a la zona de dutxes. 

2. Les persones usuàries hauran de respectar l’espai dels altres abonats. 

3. Cal dutxar-se durant el temps estrictament necessari, tenint cura en la manipulació de les 

dutxes, especialment les aixetes i distribuïdors, i no projectant l’aigua cap al sostre. 

4. Per qüestions d’higiene no està permès depilar-se, afaitar-se o tenyir-se. 

5. És obligatori l’ús de sabatilles de bany en la zona de dutxes. 

6. És obligatòria la utilització de les papereres, no llençar ampolles ni envasos a terra. 

7. Està prohibit menjar dins dels vestidors d’abonats o col·lectius. 

8. La Direcció no es fa responsable dels objectes de valor que es puguin perdre. 

9. Els usuaris podran gaudir d’armariets d’ús puntual per guardar les pertinences, que es 

tancaran amb cadenat, que es pot adquirir en el mateix complex esportiu. La Direcció no 

es fa responsable del funcionament d’altres sistemes de tancament utilitzats pels abonats i 

usuaris. 



 
 
 

 
 

10. Cal deixar els armariets lliures una vegada finalitzada l’activitat. Al final de la jornada 

s’obriran i es dipositarà el material a objectes perduts. 

11. Cal evitar portar objectes de valor.  

12. Per a la realització de cursets de natació o d’altres activitats, els infants i escolars hauran 

d'utilitzar els vestidors de col·lectius assignats i els adults els vestidors d'adults. 

13. En el cas de menors de 8 anys, pot entrar una persona acompanyant al vestidor, però s’ha 
d’esperar a la zona destinada a l’efecte, durant l’activitat dels menors.  

 

Sobre els vestidors col·lectius 

 

1. Cal respectar la normativa específica dels vestidors. 

2. Per accedir als vestidors, el grup ha d’anar acompanyat del personal delegat i/o entrenador, 

responsables del grup, que en tots els casos serà major d’edat. 

3. El responsable serà l’encarregat de sol·licitar la clau dels vestidors al Servei d’Atenció a 

l’Usuari. 

4. En cas de trobar algun desperfecte a l’entrar al vestidor, cal comunicar-ho immediatament 

per tal d’excloure’n tota responsabilitat. 

5. El personal delegat i/o entrenador és responsable directe de qualsevol anomalia que pugui 

passar dins i fora dels vestidors. 

6. Els grups s’han de responsabilitzar de tancar els vestidors mentre utilitzen la instal·lació i 

un cop n’hagin fet ús. En cas contrari, se’ls farà responsables dels danys que es puguin 

causar a tercers o a la pròpia instal·lació. 

7. L’entrada al vestidor es pot fer 15 minuts abans de començar l’activitat. La sortida cal fer-la 

20 minuts després d’haver acabat l’activitat. 

 

Normativa d’ús general dels armariets  

 

1. Els armariets funcionen amb cadenat, que es pot comprar en la recepció del centre. 

2. Deixar l’armariet lliure i retornar el cadenat un cop acabada la sessió per tal que pugui ser 

netejada. 

3. Guardar les sabates dins de l’armariet protegides amb una bossa de plàstic. 

4. Guardar la bossa, la roba i les sabates dins de l’armariet. 

5. Utilitzar amb molta cura el pany de l’armariet. 

6. Avisar al personal de manteniment de la instal·lació si es té problemes amb el pany. 

 

REGLAMENT INTERN 

1. Per a la realització de cursets de natació, els infants hauran d’utilitzar els vestidors 

col·lectius assignats i els adults els vestidors dels abonats.  

2. El punt de trobada i retrobament serà al passadís entre els vestidors femenins i masculins, 

el monitor serà l’encarregat de portar i retornar els nens als pares.  

3. El primer pagament es farà a recepció i els següents via domiciliació.  

4. Abans de començar el curs es farà una reunió informativa. 

5. S’entregarà a les famílies un calendari del curs, el reglament i l’horari dels vestidors.  

 


