
NNOORRMMAATTIIVVAA  II  RREEGGLLAAMMEENNTTSS  
 

Tots els serveis oferts a la instal·lació es regulen pels reglaments que 
pots consultar al tauló d’anuncis de la piscina o a la pàgina web 
www.piscinalgemesi.com 

 
 
D’aquests reglaments es deriva la següent normativa: 

 
NNOORRMMAATTIIVVAA  BBÀÀSSIICCAA  DDEE  PPIISSCCIINNAA  
 

 No es permet l’entrada d’acompanyants als espais on es realitza 
activitat. 

 És obligatori dutxar-se abans de cada immersió 
 És obligatori l’ús de xancletes de bany per a tots els usuaris que entren 

a la zona d’aigües. 
 És obligatori l’ús de gorro de bany 
 Esta totalment prohibit deixar cap objecte, durant el període de bany als 

bancs dels vestidors, existeixen taquilles a disposició dels usuaris. 
 Esta prohibit menjar o introduir menjar a l’interior dels vestidors. 

 
NNOORRMMAATTIIVVAA  BBÀÀSSIICCAA  DDEE  GGIIMMNNÀÀSS  
 

 L’ús del gimnàs està destinat a persones majors de 16 anys 
 És obligatori l’ús de tovallola als bancs i màquines del gimnàs 
 No es permet l’entrada de bosses d’esport dins la sala. 
 S’ha d’accedir al gimnàs amb roba i calçat adequat (no es permet 

l’entrada al gimnàs amb xancles de bany) 
 Els usuaris del gimnàs, atendran i respectaran en tot moment les 

indicacions del monitor encarregat de la sala. 
 És obligatori i imprescindible desinfectar i netejar els elements utilitzats 

després de cada ús. 
 
NNOORRMMAATTIIVVAA  BBÀÀSSIICCAA  DDEE  LLAA  ZZOONNAA  BBAALLNNEEÀÀRRIIAA  
 

 L’ús d’aquestes zones esta destinat a persones majors de 16 anys i 
limitat a aquells usuaris que les hagen contractades. 

 En tot moment s’han de respectar les capacitats d’aforament màxim de 
cadascuna de les zones exposades a l’entrada de les mateixes. 

 Per a la banyera d’hidromassatge regeixen les mateixes normes d’ús 
que per a la piscina (ús del gorro i dutxa pre-bany) 

 Per a la sauna, és obligatori l’ús de tovallola 
 És important, seguir les recomanacions d’ús exposades a l’entrada de 

cadascuna de les zones 
 Les polseres d’accés són personals i intransferibles 
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NNOORRMMEESS  GGEENNEERRAALLSS  DDEE  CCOONNTTRRAACCTTAACCIIÓÓ  
  

 Les inscripcions en qualsevol activitat o servei són personals i 
intransferibles. 

 Per poder realitzar les activitats contractades, serà condició 
indispensable, haver-les pagades dins les dates establertes. 

 La reserva de plaça en qualsevol activitat únicament es realitzarà una 
vegada es confirme el pagament de la mateixa. 

 Una vegada contractat el servei no es permetrà la baixa i devolució de 
l’import per causes no imputables a la gestió del servei. 

 Únicament tindran dret a la devolució de la meitat de l’import del que 
resta les baixes mèdiques justificades, les quals s’hauran d’acreditar 
mitjançant certificació oficial de la baixa. 

 Les ofertes i descomptes proposats, no són acumulables entre ells. 
 L’aplicació de la tarifa reduïda es considera un descompte, per tant, no 

serà acumulable a altres ofertes o promocions. 
 L’única forma de pagament per a les activitats de periodicitat mensual és 

la domiciliació bancària 
 
La resta de normes i condicions de contractació apareixeran clarament 

detallades al revers dels rebuts expedits als usuaris del servei. 
 
NNOORRMMEESS  DD’’UUTTIILLIITTZZAACCIIÓÓ  DDEELLSS    VVEESSTTIIDDOORRSS  PPEERR  AA  XXIIQQUUEETTSS  
 

Per un ordre i gestió adequada de l’ús dels vestidors, s’indiquen les següents 

normes de funcionament: 

 Únicament es permetrà l’entrada d’un adult acompanyant per als xiquets 
menors de 8 anys 

 Per a aquests s’habilitaran els vestidors 2 i 3 d’homes-xiquets i dones-
xiquetes. L’elecció d’un o altre vestidor, estarà en funció del sexe de 
l’adult acompanyant. 

 La resta de xiquets han d’accedir sols al vestidor 
 Queda prohibit l’accés a la platja de qualsevol acompanyant els xiquets 

s’entregaran als monitors a l’eixida del vestidor. 
 Per motius higiènics i d’espai, no es permet l’entrada de carros de bebés 

als vestidors. S’habilitarà un espai per poder deixar-los. 
 No està permés menjar ni introduir menjar a l’interior dels vestidors.  

 


