
RESUM BÀSIC DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES PISCINES MUNICIPALS

NORMES GENERALS

1. En tot el recinte NO es permet fumar. 
2. Els nens menors de 14 anys han d’entrar acompanyats per un adult major de 18 anys.  
3. Els nens i nens de 0 a 5 anys tenen l’entrada gratuïta.
4. S’ha de seguir sempre les indicacions dels socorristes i del personal tècnic. 
5. Qualsevol usuari que ocasioni desperfectes en serà directament responsable i s’haurà de fer

càrrec de les despeses que s’originin.
6. S’ha d’evitar realitzar accions que posin en risc la seva seguritat i la de la resta d'usuaris.
7. Fer ús correcte de la instal·lació, del mobiliari, així com també dels diversos espais i materials.
8. Està prohibit l’ús d’objectes de vidre dintre del recinte.
9. No és permès l'entrada al recinte de material com pilotes, infables i altres objectes que

comportn un risc.
10. En cas de mals comportaments o d’acttuds violentes el socorrista i el personal tècnic poden

expulsar els usuaris del recinte. 
11. No es permet jugar a pilota en tot el recinte de la piscina, zones d’aigua i vestdors.
12. L’Ajuntament de Roda de Ter no es farà responsable dels objectes dipositats en tot el recinte. 
13. No es permet menjar als vestdors. 

A  LES PISCINES 

1. És obligatòria dutxar-se abans de banyar-se. En les dutxes exteriors està prohibit l’ús de sabó. 
2. La piscina petta és d’ús exclusiu per menors de 7 anys. 
3. És obligatori circular caminant per la platja de la piscina, no es permet córrer ni donar

empentes, ni realitzar tombarelles per entrar a l’aigua. 
4. Serà obligatori fer servir banyador per l'actvitat aquàtca i no qualsevol altre tpus de roba que

pugui tenir una altra utlitat (pantalons d'esports, malles, samarretes, roba de carrer, roba
interior...).Tampoc es permet portar banyador i roba interior al mateix temps. 

5. No es permet banyar-se amb ferides obertes o sense cicatritzar o amb afeccions a la vista, oïda
i/o pell.

L’entrada al recinte suposa l’acceptació de tota la normatva esmentada anteriorment. Tot allò
que no hi quedi especifcat restarà sota la decisió del personal encarregat de les piscines i de
l’Ajuntament de Roda de Ter.


