
Normes d’ús GENERALS:
És obligatori dutxar-se, en les dutxes exteriors,  prèviament per fer ús de les piscines. 
És obligatori vestir amb roba de bany. No està permès banyar-se amb roba de carrer ni amb roba interior per sota
del banyador. En cas que algun usuari hagi de banyar-se amb màniga llarga, pantalons llargs o el cabell tapat, només
està permesa la utilització de roba de bany reglamentària (tipus neoprè). 
És obligatori dur calçat de bany. No es permet l’entrada a la platja de les piscines amb calçat de carrer. Es
recomana la utilització de sabatilles de bany que subjectin bé el peu i tinguin sola antilliscant. 
No es permet fumar, menjar ni beure a la gespa ni a la zona de piscina. Per fer-ho cal utilitzar la zona de pícnic. 
Cal respectar els nivells d’ús de cada vas. 
La piscina de clapoteig només la pot utilitzar mainada de 5 anys o menys i sempre sota la supervisió d’un adult.
La piscina gran disposa de dos carrils, delimitats per surades, que només es poden utilitzar per a la pràctica de la
natació. Són carrils d’anada i tornada i sempre s’han d’utilitzar per la dreta. Les surades no es poden utilitzar de
punt de recolzament ni element de joc. 
No es pot córrer per la platja. 
No està permès efectuar salts mortals a cap piscina i només es pot tirar de cap a la piscina gran. La resta no tenen
la fondària reglamentària. 
Els usuaris no poden utilitzar material que pugui causar mal a la resta d’usuaris (manyoples, aletes, etc.) sense
permís del socorrista. Pel que fa al material propi de la instal·lació com ara suros o flotadors de cames, només es
podrà utilitzar amb el permís del socorrista i s’haurà de desar un cop se n’hagi fet ús.
La Piscina Municipal disposa de gandules per als usuaris de la piscina que es poden utilitzar per seure o estirar-s’hi.
Aquestes no poden ser utilitzades ni pels grups ni pels cursetistes.  (COVID 19)
No es permet fer servir cap tipus de sabó, gel o altres cosmètics a les dutxes de les piscines ni zona d’aigües. 
Les persones que entrin amb sabates de carrer, els cotxets de bebès i les cadires de rodes no tenen permesa
accedir a la zona de platja (zona de peus nets). 
Totalment prohibit enregistrar vídeos o tirar fotos dins del recinte de la piscina
També resta prohibit banyar-se amb ulleres de sol
Cal respectar els espais que segons la programació es delimitin per a cursos i altres activitats. 

Vestidors 
Quan s’accedeix al passadís de vestidors, el primer és el masculí i el segon el femení. 
L’espai de vestidors i dutxes s’utilitzarà únicament com a espai d’higiene i després de la pràctica esportiva.  
Els vestidors seran compartits per tots els usuaris de la instal·lació (abonats, cursetistes, etc.). Per aquesta raó,
cal deixar-los lliures d’objectes. 
Es disposa d’armaris per desar els objectes personals. Els armaris individuals són per a tots els usuaris. (COVID
19) 
No es pot deixar absolutament res dins dels vestidors: cal portar-ho tot a la zona de la piscina. No aconsellem
portar objectes de valor.
En cas d’utilitzar un armariet, l’usuari és responsable de la clau i de l’armari mentre l’utilitza. (COVID 19)

La piscina municipal és una instal·lació pública, així vol dir que hi pot haver  altres grups, abonats i usuaris i cal
respecte per a tothom.

Si algú no sap nedar (no tothom en sap) o ho fa amb dificultat,
s’aconsella  que  utilitzi  la  piscina  d’ensenyament  sota  la
supervisió  d’un  adult.  A  més  la  piscina  municipal  disposa  de
diferents  tipus  de  flotador,  que  només  cal  demanar  als
responsables de la piscina.

Cal seguir, complir i respectar en tot moment les indicacions
dels  socorristes  i  personal  Responsable  de  la  piscina.  Els
usuaris  queden  subjectes  al  reglament  bàsic  d’ús  de  les
instal·lacions esportives municipals, aprovat pel Consell Rector
del PME del dia 5 de novembre de 2010 i que es pot consultar
en  la  mateixa  instal·lació  i  al  web
http:\\esportsilleure.olot.cat.


