NORMATIVA
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

L’import de la matrícula i la primera mensualitat es cobrarà en efectiu o targeta en el
moment de l’alta. La resta de quotes es domiciliaran per l’entitat bancària facilitada per
l’usuari.
En cas d’un rebut retornat, aquest haurà de ser pagat abans de la propera remesa, en cas
contrari, es procedirà a realitzar la baixa efectiva. Els rebuts retornats es cobraran en efectiu
o targeta a la recepció més les despeses bancàries relacionades.
No s’admeten canvis ni baixes en data posterior al dia 20 de cada mes.
Per raons d’organització, els cursetistes no podran accedir al recinte fins 15 minuts abans de
l’inici de l’activitat i/o curset.
Pel bon funcionament dels cursets de natació preguem als pares que s’abstinguin de
romandre dins la piscina durant la sessió.
És obligatori dutxar-se abans d’entrar a les piscines.
No està permesa l’entrada d’animals domèstics excepte els gossos pigall.
No es pot entrar al recinte de la piscina amb roba o calçat de carrer.
No es permet entrar bosses d’esport a la piscina sense autorització prèvia.
Cal utilitzar casquet de bany a les piscines cobertes.
Les persones afectades per malalties infeccioses no poden accedir a les zones reservades als
banyistes.
No es pot utilitzar cap tipus de material a les piscines que no sigui el que el CEM posa a
disposició dels abonats.
Està prohibit afaitar-se o depilar-se als vestidors.
El material per als abonats s’ha de demanar als socorristes. Es troba a les estanteries
destinades a aquest fi i un cop utilitzat cal retornar-lo al seu lloc.
No es poden emprar vidres dins el centre, ni tampoc altre tipus de material que pugui ser
perillós pels altres usuaris.
No es pot fumar en tota la instal·lació.
Està prohibit jugar a pilota a les zones on es pugui molestar a la resta d’usuaris i en dies de
molta afluència de gent.
Els socorristes de les piscines determinaran quins són els carrers lliures i quins són els carrers
més adients per cada usuari.
No es poden realitzar cursets de cap tipus, ni que siguin classes particulars, sense
autorització corresponent del centre.
No és permesa l’entrada i l’ús de càmeres fotogràfiques, filmadores ni radiocassets en tot el
recinte de les piscines, a excepció de jornades puntuals, prèviament anunciades, tals com les
setmanes de portes obertes dels pares.
No ens responsabilitzarem dels objectes personals dipositats als vestidors, ni tampoc dels
objectes perduts dins la piscina, per la qual cosa recomanem no banyar-se amb joies, lents de
contactes, etc.
Els nens i nenes menors de 14 anys, hauran d’anar acompanyats d’un adult major de 18 anys,
la qual serà responsable. Entre 14 i 16 anys la persona responsable haurà de signar una
autorització perquè puguin venir sols.

Taquilles:
● Taquilles d’ús diari: demanar a recepció una clau que entregarem, deixant en consigna el DNI
o en el seu defecte 5€.
● Taquilles de lloguer: sol·licitar la taquilla a recepció per 3€ mensuals.

