PISCINA POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA

NORMES DE RESERVA I ÚS DELS CARRERS EN NATACIÓ LLIURE
1. Per a tenir dret a torn de natació lliure, es realitzarà
obligatòriament una reserva d'ús de carrer en consergeria del
Poliesportiu (presencial, per email o per telèfon).
2. Els carrers es reservaran el mateix dia o el dia abans del seu ús.
3. L'usuari ha d'estar present puntualment a l'hora de l'inici del
torn de natació lliure. El retard de més de 5 minuts del
començament del torn suposarà la pèrdua del dret de reserva.
4. Els torns tindran una durada de 45 minuts com a màxim.
5. Podran nadar fins a 4 nadadors per carrer en un mateix torn.
6. Es nadarà obligatòriament de forma circular en sentit contrari a
les agulles del rellotge.
7. Respecte als altres usuaris, dialogue amb ells abans d'accedir al
carrer de natació i en cas de patir un incident no perda la calma.
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PISCINA POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA

NORMES DE RESERVA I ÚS DEL SERVEI D’HAMAQUES
1. Només podran optar a aquest servei i el seu ús les persones
majors de 18 anys.
2. El servei és gratuït.
3. Per a tenir dret a l'ús d'una hamaca, es realitzarà
obligatòriament una reserva d'ús en consergeria del Poliesportiu
(presencial, per email o per telèfon) el mateix dia del seu ús.
4. Les hamaques estaran numerades per a identificar cadascuna
d'elles.
5. Realitzada la reserva, el conserge facilitarà una hamaca a
l'usuari que haurà de retornar al conserge en el lloc on va ser
adquirida en finalitzar l'horari del torn preestablert.
6. L'usuari que reserva l’hamaca serà l'únic responsable de l'ús i
dels desperfectes que puga ocasionar-se en ella durant el seu torn
de reserva, havent de retornar-la en el mateix estat que es va
adquirir.
7. Els torns de reserva seran dos: des de l'obertura fins a les 15h i
des de les 15h fins al tancament de la instal·lació.
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