AUTORITZACIÓ

AUTORITZACIÓ

En/Na:________________________________________________
Com a pare / mare / tutor /tutora, amb DNI___________________

En/Na:________________________________________________
Com a pare / mare / tutor /tutora, amb DNI __________________

Autoritzo
En/Na:______________________________________________

Autoritzo
En/Na:______________________________________________

A venir i utilitzar les piscines descobertes municipals de Cervera,
sota la meva responsabilitat, alhora que

A venir i utilitzar les piscines descobertes municipals de Cervera,
sota la meva responsabilitat, alhora que

Certifico
Que la persona autoritzada té els 12 anys complerts.
Que li he explicat el funcionament i les normatives existents a la instal·lació.
Que sap nedar amb suficiència.

Certifico
Que la persona autoritzada té els 12 anys complerts.
Que li he explicat el funcionament i les normatives existents a la instal·lació.
Que sap nedar amb suficiència.

Cervera,

Cervera,

Signatura

Signatura

Aquesta autorització només serà vàlida i acceptada si és entregada pel
propi pare, mare o tutor.

Aquesta autorització només serà vàlida i acceptada si és entregada
pel propi pare, mare o tutor.

Normativa Piscina Estiu 2020

1.- Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats per algú més gran de 18 anys
que, alhora,

podrà acompanyar màxim 5 nens.

2.- En edats compreses entre 12 i 16 anys, l’accés haurà d’estar autoritzat pels pares
o tutors dels menors.
3.- No es podran realitzar activitats que puguin molestar la resta d’usuaris (pilotes,
matalassos,
tirar empentes, fer bombes...) Excepte en hores de poca afluència i sempre prèvia
autorització dels socorristes
4.- Prohibit portar envasos de llauna o vidre.
5.- Utilitzeu els cendrers i les papereres habilitats.
6.- És obligatori dutxar-se abans i després de sortir de l’aigua.
7.- No trepitgeu la gespa amb calçat de carrer.
8.- Prohibit banyar-se amb roba de carrer.
9.- Es faculta el personal de la piscina per demanar el tiquet o el carnet corresponent
en cas d’incompliment de la normativa.
La normativa de règim intern d’aquesta piscina, vàlida per tot l’any, és exposada a la
cartellera
d’anuncis que hi ha a recepció.
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￼

￼
ELS CARNETS D’ESTIU ES COMENÇARAN A FER DURANT EL MES DE
JUNY
AL CEM CERVERA

ELS CARNETS D’ESTIU ES COMENÇARAN A FER DURANT EL MES DE
JUNY
AL CEM CERVERA
ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR TOTS ELS DOCUMENTS.

ÉS IMPRESCINDIBLE PORTAR TOTS ELS DOCUMENTS.
ELS NO ABONATS CALDRÀ QUE PORTIN UN DOCUMENT ACREDITATIU DE L’EDAT
I ENSENYAR-LO A TAQUILLA.
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Informació: Tel. 973 53 20 36 O CEM CERVERA
Informació: Tel. 973 53 20 36 O RECEPCIÓ CEM CERVERA

