NORMES D’ÚS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
NORMES D'ÚS PAVELLONS ESPORTIUS
L’entrada com a usuaris/àries o espectadors/res comporta l’acceptació de les normes d’ús
generals i específiques que s’exposen a continuació:
• Només es pot accedir a la pista amb calçat esportiu (sabatilles de sola tova que no
marquin la pista) i que no s’hagin fet servir pel carrer.
• Es prohibeix fumar en tota la instal·lació.
• Dins el pavelló, excepte en les àrees reservades, no es pot beure i menjar res (incloenthi pipes, cacauets, xiclets, etc).
• Abans de fer ús de la instal·lació cal que el responsable de l’equip, ja sigui tècnic o
delegat, s’identifiqui al conserge del pavelló. Només seguint aquest procediment es
lliuraran les claus dels vestidors, i del material necessari.
• Caldrà comunicar el nombre d’esportistes que realitzen l’activitat i signar el
corresponent albarà d’ús.
• En cas de no poder utilitzar la pista en l’horari que tenen reservat, caldrà comunicar-ho
amb una antelació mínima de 48 hores, en aquest cas no es facturarà la reserva.
• En el cas que una entitat no utilitzi l’horari reservat o que els participants als
entrenaments no siguin un mínim de 6 esportistes, podrà motivar la retirada de
l’horari reservat si es repeteix més de tres vegades.
• En el cas que es produeixin desperfectes, ja sigui en l’espai esportiu o auxiliar
(vestidors), s’hauran de comunicar al responsable de la instal·lació. Quan la causa del
desperfecte derivi d’un mal ús, serà responsabilitat de qui el causi i de l’entitat a la
qual pertanyi.
• El personal responsable del control de la instal·lació podrà advertir i/o convidar a sortir
de la instal·lació a totes aquelles persones que incompleixin les normes d’ús o que
tinguin conductes que es considerin inapropiades per garantir el bon estat i
conservació de la instal·lació o la integritat de les persones.
• Les recomanacions i indicacions del personal de la instal·lació hauran de ser d’obligat
compliment en tot moment, per poder continuar fent ús de la instal·lació.
• L’incompliment d’algun d’aquests punts donarà lloc a un advertiment en primera
instància i la retirada de l’autorització d’ús en segona.
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