19.1.- NORMES GENERALS
1.

L’entrada a aquesta zona està reservada exclusivament als usuaris
actius i personal tècnic.
2. És permès l’accés a la instal·lació a les persones que manifestin tenir
suficient domini tècnic.
3. L’entrada a aquesta zona dóna dret al seu ús únicament durant un
temps màxim de 1 hora i 30 minuts en un mateix dia, respectant l’horari
d’obertura i tancament del centre.
4. Queda prohibida la realització de tota activitat que faci perillar la integritat
física pròpia i/o la dels altres usuaris. A títol enunciatiu i no limitatiu tindrà
la qualificació d’activitat perillosa la manipulació dels materials i el mal ús
de les instal·lacions del centre.
5. Queda totalment prohibit l’ús de qualsevol material que pugui malmetre
les instal·lacions.
6. Els usuaris: (i) han de respectar el dret a pas a altres usuaris i els senyals,
instruccions i directrius dels monitors; (ii) han de respectar els torns i no
saltar més d’una persona a la vegada; (iii) han d’ésser prudents en la
planificació i execució dels seus exercicis.
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19.2.- EQUIPAMENT PERSONAL
I REQUISITS PER ENTRAR A LA ZONA

1. És obligatori l’ús del casc, ja sigui amb coberta de plàstic rígid i tanca

sota la barbeta, ja sigui casc integral. La cinta amb ancoratge ha d’estar
obligatòriament assegurada i ajustada.
2. Es recomana l’ús de protectors al cos –especialment tortuga de protecció
dorsal– i a les extremitats.
3. S’ha de dur una indumentària adequada a l’esport que s’ha de practicar,
essent en tot cas recomanable dur vestimenta de màniga i pantaló llarg.
4. Resta prohibit dur cap tipus de peça metàl·lica que pugui fer malbé les
instal·lacions o causar lesions als usuaris. Resta prohibit l’ús de pals.
5. És permès accedir a la zona amb skate, rollers, scooter, esquís, taula de
snowboard i bicicleta de bmx de titularitat dels usuaris. També serà possible
el lloguer d’aquest material en el mateix centre.
6. Tots els usuaris actius d’aquesta zona han de ser majors de 6 anys.
7. Els usuaris actius d’aquesta zona han de tenir un mínim de coneixement
en la pràctica de la disciplina, i ser conscient de les seves limitacions
abans de fer ús de les instal·lacions.
8. Els esportistes han de gaudir de bones condicions físiques i mentals.

19.3.- AFORAMENT

1. L’aforament màxim d’aquesta zona és de 60 persones de manera simultània.
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