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NORMES GENERALS PER A LA UTILITZACIÓ DE LA PISCINA DESCOBERTA PER A LA
RELAITZACIÓ D’ENTRENAMENTS
La piscina descoberta obrirà durant els mesos d’abril, maig, setembre i octubre per
poder ser utilitzada únicament i exclusivament per nedar. Els mesos de juny, juliol i
agost, estarà destinada com a piscina d’esbarjo de la temporada d’estiu.
La poden utilitzar tots els abonats de qualsevol modalitat de forma gratuïta, excepte
les d’individual tennis, local i forani. També poden utilitzar-la els usuaris de
pagament puntual.
L’horari d’utilització serà de 12h a 18h, de dilluns a divendres, els dissabtes,
diumenges i festius, la instal·lació romandrà tancada. El PAME pot variar aquest horari
en funció de les inclemències climatològiques, per la qual cosa, intentarà informar
amb la suficient antelació.
L’aigua de la piscina no s’escalfa artificialment i la temperatura serà la del mateix
ambient segons l’època de l’any, per aquest motiu es recomana la utilització de vestit
de neoprè.
L’accés a la piscina es farà per una de les portes que hi ha a la zona que es troba a
prop del carrer 1 de la piscina coberta. Les persones amb mobilitat diversa ho faran
per la porta que es troba al costat de la farmaciola.
Només es podrà transitar per les platges de la piscina, la resta d’espais quedaran
tancats i estarà prohibit l’accés. El PAME es reserva el dret de poder obrir més espais
en cas necessari, per la qual cosa informarà amb la suficient antelació.
La piscina disposarà, durant el temps que estigui oberta, d’un servei de salvament i
socorrisme, i els usuaris han de seguir les seves directrius per mantenir un ordre
dintre de la instal·lació. Per a qualsevol dubte, sobre el funcionament de la
instal·lació, s’hauran de dirigir a ell/a.
És obligatori l’ús de casquet de bany i s’han de seguir les normes d’ús de la piscina
coberta.
ZONA DE SOLARIUM
El PAME habilitarà, durant l’horari d’obertura, d’una zona amb 20 hamaques,
destinada a solàrium. Les hamaques es poden moure i col·locar, únicament i
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exclusivament, a les platges de la piscina o a les terrasses. Un cop utilitzades, s’han de
tornar a col·locar a la zona de la terrassa del bar d’estiu.
En cas que no hi hagi hamaques lliures, informaran el/la socorrista si volen una i els
apuntarà a una llista per estricte ordre d’arribada. El/la socorrista avisarà als usuaris a
mesura que vagin quedant hamaques lliures.
Restarà prohibit menjar a les instal·lacions durant l’horari d’obertura.
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