PISCINA
REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DE LA PISCINA CLUB CALDEA
Art. 1. -Objecte del reglament
Aquest reglament té per objecte regular el correcte ús i el comportament dels usuaris en la utilització de la piscina de
natació del Club Caldea ubicada al Centre Caldea/Inúu.
Art. 2.- Espais
1.- S’entén per piscina del Club el recinte que l’allotja, el vas i els espais lliures que l’envolten.
2.- Els altres espais annexos com el magatzem i el local de neteja són per a l’ús exclusiu dels operaris de la
instal·lació.
3.- Els vestidors annexos es comparteixen amb els usuaris de les altres activitats del Club, i s’han d’utilitzar
obligatòriament per posar-se la roba apropiada per accedir a la piscina.
Art. 3.- Capacitat i accés
1.- La piscina de natació fa 25 m de llarg x 6 m d’ample x 1,25 de profunditat, i té una capacitat màxima de 50
persones. En arribar a la capacitat màxima, el centre negarà l’entrada a més socis, fins que la capacitat els pugui
absorbir.
2.- Poden accedir a la piscina tots els socis del Club que estiguin al dia en el pagament de la quota de soci i altres
usuaris del centre que hagin abonat la corresponent tarifa, sempre que observin aquest reglament.
Art. 4.- Calendari i horari d’obertura
1.- La piscina romandrà a disposició dels socis i usuaris durant l’horari següent:
- De dilluns a divendres de 7 h a 22 h.
- Dissabtes, diumenges i festius de calendari publicats al BOPA, de 9.30 h a 22 h.
Altrament:
2.- Els dies i els horaris específics de tancament de la piscina són els mateixos que els estipulats en el reglament
intern del Club.
3.- Es fa constar que es realitzarà, almenys, una aturada tècnica cada any per fer una posada a punt de la instal·lació.
Per tant, la piscina no estarà operativa en les dites dates.
4.- La Direcció es reserva el dret a modificar els horaris d’obertura, tancament i /o limitar l’accés a la instal·lació,
sense haver de justificar la decisió.
5.- Qualsevol modificació dels horaris es comunicarà a través de la web i de cartells exposats a l’interior de les
instal·lacions, amb la suficient antelació.
Art. 5.- Normes de funcionament
Els usuaris de la piscina han d’observar i complir les següents normes:
a) Accés i vigilància
1.- Es permet l’entrada als majors de 16 anys sempre que sàpiguen nedar.
2.- Els menors de 16 anys només poden accedir a la piscina amb l’escola i/o pels cursets de natació, i ho hauran de fer
sempre i exclusivament acompanyats pel monitor de l’activitat.
b) Normes generals
1.- Només es pot accedir al recinte de la piscina amb vestimenta de bany destinada a la natació i les xancles prestades
per Caldea. No es permeten indumentàries o comportaments que puguin ferir la sensibilitat dels altres usuaris.
2.- Queda totalment prohibit circular amb roba i calçat de carrer en tot el recinte de la piscina (excepte les persones
autoritzades).
3.- Només es pot introduir en el recinte el material estrictament necessari per a la pràctica de l’activitat que es
realitzarà. La resta de pertinences s’han de guardar tancades en un armariet als vestidors del Club. En el cas
d’objectes de valor, es recomana que els custodiï el servei de seguretat. SEMTEE, S.A. no es responsabilitza de la
pèrdua o el furt de les pertinences.
4.- Cal respectar totes les instal·lacions del recinte i els espais que es destinen a cada activitat.
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5.- Els usuaris són responsables dels desperfectes que causin a les instal·lacions. SEMTEE, S.A. podrà iniciar les
accions legals pertinents per exigir aquesta responsabilitat. Quan els causants siguin menors d’edat, els pares, tutors
o acompanyants en seran els responsables.
6.- Durant les activitats programades, els responsables poden sol·licitar el canvi de carrer als usuaris, si escau.
c) Obligacions:
1.- L’ús del casquet és obligatori per qualsevol activitat a la piscina.
2.- Cal dutxar-se sempre abans d’entrar a l’aigua.
3.- És obligatori respectar la distribució assignada a cada carrer o espai.
4.- Cal fer ús de les papereres. No es poden abandonar deixalles en el recinte.
5.- Cal seguir en tot moment les instruccions dels responsables de la piscina o, si escau, dels monitors o responsables,
que prevaldran sobre qualsevol altre criteri.
6.- Els menors d’edat que no sàpiguen nedar o els adults que no tinguin prou nivell de natació han de dur un dispositiu
(armilla, bombolleta, etc.), homologat i adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el cap fora de
l’aigua.
d) Prohibicions
1.- Introduir al recinte pilotes, inflables, ni cap altre objecte que no sigui destinat a la natació. Tampoc es pot jugar amb
objectes (permesos o no) que puguin ser llençats o projectats.
2.- Utilitzar la piscina seguint tractaments dermatològics o amb ferides i/o lesions que puguin afectar a altres usuaris.
Els responsables de la instal·lació poden demanar, quan ho creguin oportú, els corresponents certificats mèdics que
acreditin la manca de risc de salubritat, contagi o altres per a la resta d’usuaris. La negativa a aportar-los atorga a
SEMTEE, S.A. el dret de prohibir l’ús del recinte i la piscina.
3.- Menjar i fumar.
4.- Utilitzar envasos de vidre en alguna zona del recinte.
5.- L’entrada d’animals, de qualsevol classe.
6.- Córrer, saltar o cridar.
7.- Introduir al recinte reproductors de música audibles per tercers.
8.- Llançar-se de cap a la piscina o de qualsevol altra forma sobtada; així com realitzar qualsevol activitat que
comporti un risc d’accident.
9.- Realitzar fotografies on puguin aparèixer altres socis en banyador, especialment si es tracta de menors d’edat.
Art. 6.- Incompliment
1.- Els socis i usuari de la piscina que infringeixen les disposicions d’aquest reglament podran ser requerits
d’abandonar la instal·lació, si no fan cas al primer requeriment dels responsables de corregir l’actitud constitutiva
d’incompliment.
2.- La persona expulsada no podrà fer ús de les instal·lacions durant la jornada en què s’hagi comès la infracció.
Si l’actitud és reiterativa en el temps, SEMTEE, S.A. es reserva el dret a negar l’accés en mèrits del dret d’admissió
general.
3.- Si la persona expulsada no és sòcia i ha pagat una entrada, no tindrà dret a reclamar cap devolució o abonament.
4.- Si la persona expulsada és soci, se seguiran les disposicions del Reglament Intern del Club de Socis.
Art. 7.- Advertiments i informació
1.- La piscina no disposa del servei de socorrista.
2.- La piscina disposa de videovigilància.
3.- En cas d’emergència, cal fer ús del telèfon destinat a aquest efecte a la instal·lació.
- En cas d’incident cal trucar el 1023 (recepció Club) o el 2403 (seguretat).
- En cas d’avaria tècnica que impedeixi la prestació del servei, la piscina romandrà tancada fins a nou avís.

