REGLAMENT
V.- PROHIBICIONS
Article 14.- Resta prohibit:

1. Realitzar qualsevol acte que pertorbi greument, molesti o suposi un
perill evident per als altres usuaris.

2. Realitzar actes que dificultin, obstaculitzin o impedeixin el desenvo-

lupament de maniobres per part d’altres usuaris, que puguin produir
danys materials a les instal·lacions o lesions als altres usuaris i/o que
afectin a la higiene i salubritat general.
3. Introduir objectes de vidre, metall, substancies inflamables, perilloses o nocives en les zones esportives, tal com armes, ganivets o
elements punteguts que puguin causar un perill.
4. Tenir conductes indecoroses, racistes o de calat intolerant.
5. Fumar, consumir begudes alcohòliques, així com qualsevol substància psicotròpica.
6. Menjar i beure a les instal·lacions esportives i a la zona de vestidors.
7. Realitzar fotografies o seqüències videogràfiques d’altres usuaris
sense un consentiment previ del centre i dels usuaris concernits.
8. Cedir o llogar a tercers els espais esportius reservats.
9. Manipular els elements i equipaments de les zones, tant els fixes
com els mòbils, excepte autorització expressa de la direcció o dels
responsables dels espais.
10. Introduir animals, llevat de gossos pigall, que tindran accés només
a les zones per a usuaris passius.
11. Practicar cap mena d’activitat esportiva en el centre per part de
dones embarassades, ni de persones sota els efectes evidents de
l’alcohol i/o de substàncies psicotròpiques.

VI.- RECOMANACIONS PER ALS USUARIS
DE LES INSTAL.LACIONS
Article 15.- Es recomana als usuaris del centre:

1. Realitzar un reconeixement mèdic abans d’iniciar qualsevol activitat

física, sobretot qui hagi estat inactiu durant un període prolongat de
temps o pateixi alguna malaltia.
2. No accedir a les instal.lacions esportives amb objectes de valor.
3. Extremar les mesures de seguretat i higiene.
4. Ser conseqüent amb les limitacions del seu propi nivell durant
l’exercici físic o entrenament.
5. Estar atent a les instruccions donades pel personal del centre.

VIII.- OBLIGACIONS DELS USUARIS
Article 17.- Els usuaris estaran obligats a:

a) Acatar les instruccions del personal del centre.
b) Complir amb la normativa específica de cada zona.
c) Pagar els preus vigents per a l’ús de les instal·lacions.
d) Respectar a la resta d’usuaris i al personal del centre, fent el necessari per a mantenir una correcta convivència i bona pràctica esportiva.

e) Fer un bon ús de les instal.lacions i els materials.
f) Utilitzar vestimenta, calçat i proteccions adequats per a les activitats
que realitzin en el centre.

g) Respondre dels danys i perjudicis personals o materials causats a
altres usuaris del centre o al personal.

h) Posar en coneixement del personal del centre qualsevol anomalia a
les instal.lacions o materials que puguin detectar.
i) En general, respectar les normes de funcionament del centre

GENERAL

