NORMATIVA APLICABLE A LES PISCINES D’ÚS PÚBLIC
PISCINES MUNICIPALS DE FIGUERES
L'article 29 del Decret 95/2000, estableix que les piscines d'ús públic, han de disposar d'unes normes sanitàries i de règim intern,
que reguli tots els aspectes relacionats amb la seguretat i higiene dels seus usuaris.

ÉS OBLIGATORI:
Fer efectiu el pagament del preu estipulat abans d’accedir al recinte o bé presentar el corresponent carnet d’abonament a la instal·lació.
Portar banyador, tovallola, xancletes i una bossa per guardar la roba de carrer.
Dutxar-se abans d’entrar a l’aigua de la piscina.
L'ús del casquet de bany ( Només a les piscines interiors ).
Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
Respectar les normes de seguretat de les instal·lacions.
Respectar els altres usuaris i mantenir un comportament cívic en tot moment.
Fer ús de les papereres.
Nedar sempre per la dreta en els carrers.
Respectar els espais que es destinen a cursets de natació o a activitats dirigides, així com les zones destinades a jocs i a bany públic.
Fer atenció als senyals de seguretat de la piscina pel que fa referència a la fondària. 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.
Que els nens que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla de flotació, bombolleta, etc.), adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que
mantingui el seu cap fora de l'aigua.
Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l'aigua o a l'entorn
de la piscina.
Utilitzar de manera correcta i desar al seu lloc, el material específic per l’aprenentatge i l’entrenament de la natació ( planxes de suro, pullboys i
manyoples de resistència ).
Deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors.
Que els monitors de grups organitzats vagin identificats amb samarreta i es facin responsables en tot moment dels seus participants.
Deixar la roba i la bossa, en els armaris d’ús personal que hi ha als vestidors. La Direcció de la instal·lació no es responsabilitzarà en cap cas
dels objectes que es deixin als vestidors. Els grups organitzats deixaran la bossa a la zones habilitades.

NO ES PERMET:
L'entrada als menors de 14 anys, en horari de bany lliure, si no van acompanyats d'una persona adulta ( major d’edat ).
L'accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infectocontagioses. En cas de dubte la Direcció podrà exigir la presentació
d'un certificat mèdic. Tampoc es permetrà l’entrada a la zona de bany a totes aquelles persones amb signes evidents de manca d’higiene personal,
amb roba interior o amb peces de roba que no quedi garantida la higiene, seguretat i la identificació clara de la persona.
Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, exceptuant-ne les zones destinades expressament a aquest fi.
L'entrada d'animals, excepte en casos especials, com els gossos pigalls.
Introduir objectes de vidre, o de qualsevol altre material esmicolable.
Entrar a la zona de bany amb roba o calçat de carrer, excepte les visites puntuals autoritzades per la persona responsable de la instal·lació, que
han de portar protectors específics per al calçat. Es recomana l’ús de xancletes.
Utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia per als usuaris, excepte en els horaris i espais
establerts amb aquest fi.
La utilització d'aparells sonors o musicals que puguin destorbar en els espais d'ús comunitari.
Travessar els carrers, ja que es pot interrompre l'activitat d'altres usuaris.
Córrer ni donar empentes. A la vora de la piscina s'ha de circular caminant.
Els jocs perillosos dins de l'aigua, com ara les lluites o enfonsar a una altra persona.
Utilitzar els trampolins i tobogans fora dels espais i horaris reservats.
La utilització del material de les activitats aquàtiques del S.M.E ( guants, espumes de resistència, manuelles, cucs de colors, pilotes,
matalassos... ) només en classes dirigides per un tècnic del S.M.E, entitat o club autoritzat a fer-lo servir, responsable del grup en tot moment i
el desi correctament al seu lloc.
Deixar la roba i la bossa a l’interior de la zona de platja de la piscina.

El respecte i compliment de la normativa, pot evitar en la majoria dels casos, qualsevol tipus d’incidents. L’incompliment de
qualsevol d’aquestes normes, pot suposar la pèrdua del dret a utilitzar la instal·lació, i l’expulsió immediata de la mateixa.
És important recordar que:
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ÉS OBLIGATORI:
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