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NORMES I RECOMANACIONS D'ÚS
PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS
1. CALÇAT
− Només es permet l'entrada a la pista esportiva amb calçat exclusivament esportiu, sense tacs i que no sigui
de sola negra.
− No es permet l'entrada a la pista amb el mateix calçat de carrer, encara que sigui calçat esportiu.
− No es permet trepitjar la pista amb calçat en què la sola contingui pols, terra, o bé qualsevol producte
(aerosol) antilliscant.
− És interessant acostumar els esportistes que el calçat esportiu que duguin s'usi només per realitzar l'activitat
en qüestió.
2. MATERIAL/EQUIPAMENT ESPORTIU
− Els usuaris no podran muntar/ancorar cap tipus de material esportiu per iniciativa pròpia; sempre caldrà el
vistiplau i la supervisió del personal de conserge.
− Només es podrà utilitzar material esportiu convencional i relacionat amb les característiques tècniques de la
instal·lació.
− Es demana que es faci un bon ús del material utilitzat durant la sessió, el qual serà recollit i emmagatzemat en
haver acabat. El recolliment i posterior emmagatzemant serà supervisat i controlat pel personal de conserge.
− Caldrà notificar verbalment o per escrit al personal de conserge les possibles deficiències del material esportiu
tant mòbil com fix.
3. HIGIENE
− No es permet l'entrada d'animals a l'interior del recinte.
− No es permet l'entrada d'aliments ni de begudes a l'interior de la pista esportiva (a excepció d'aigua).
− Les deixalles es dipositaran en el seu corresponent contenidor.
− Es deixarà el vestidor utilitzat el més net possible per a la seva posterior utilització.
− Es procurarà usar el mínim d'aigua necessària per dutxar-se.
− No es permet fumar a l'interior del recinte
− És obligatori l'ús de sabatilles de bany (xancletes) per desplaçar-se per dins els vestidors i per la zona de
dutxes.
4. DISCIPLINA
− L'entrada i la sortida de la sala es farà ordenadament.
− Es complirà puntualment l'horari establert.
− No es permet la pràctica esportiva lliure; en cas de voler dur-la a terme, serà necessari el vistiplau del
personal de conserge.
− Durant la sessió/entrenament, en cas de sortir de la pista a fer una activitat esportiva, no és podrà tornar
entrar amb les mateixes sabates (caldrà canviar-les o netejar-les acuradament).
−
5. ALTRES
− L'entrada i sortida de la pista esportiva es faran pels accessos indicats.
− S'utilitzarà el vestidor assignat pel personal de conserge.
6. DISPOSICIONS FINALS
− Quan no hi sigui present el personal de conserge, tot el que fa referència a aquest personal de l'IMAF,
s'entendrà que és competència del Bar.
− L'incompliment d'aquestes normes suposarà la prohibició d'ús automàtica de la instal·lació esportiva
municipal.
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