
NORMATIVA CURSETS NATACIÓ ESTIU 2020

Arribada a la instal·lació:
• 10' abans de l'inici del curset. 
• S'haurà de seguir el circuit marcat fins els vestidors.
• A l'entrara les instal·lacions s'haurà de rentar les mans amb el gel hidroalcohòlic
que trobareu damunt els torns. 
• Els infants hauran de venir amb el banyador posat de casa (sempre que sigui
possible), a fi d'estar el mínim temps possible dins els vestidors. 
• És obligatòria la mascareta per als desplaçaments fins als vestidors.
• Els infants menors de 8 anys, poden entrar acompanyats d'una persona adulta i
hauran d'utilitzar els vestidors B (homes-fill/filla) i C (dones-fill/filla).
• Els infants/adolescents majors de 8 anys, hauran d'entrar sols i  utilitzaran els
vestidors A (homes) i D (dones).
• Dins els vestidors s'haurà de mantenir la distància de seguretat de 1,5 m.
• És  obligatori  la  utilització  de  les  taquilles,  ja  que  no  es  pot  deixar  res  als
vestidors. Quan finalitzi la utilització de la taquilla, s'haurà de deixar oberta per tal
de poder-la desinfectar.

Entrada a l'activitat
• S'haurà d'esperar als tècnics, asseguts al vestidor. 
• Els tècnics passaran a recollir els infants pel vestidor. 
• Entraran  de  manera  esglaonada  (cada  5'),  de  grans  a  petits  per  evitar
aglomeracions. 
• S'entrarà a la piscina per la porta d'emergència del  passadís,  seguidament es
passarà per la dutxa i es col·locaran al carrer corresponent per iniciar el curset. 

Durant l'activitat: 
• Els/les alumnes fora de l'aigua, mantindran la distància de seguretat establerta. 
• No és necessari l'ús de mascareta. 
• Cada infant tindrà un tècnic de referència,  que serà el mateix,  durant les dues
setmanes que dura el curset. 

Sortida: 
• Les famílies hauran d'esperar als infants dins el vestidor, mantenint les distàncies
de seguretat.
• Els diferents grups, sortiran de manera esglaonada (cada 5') de grans petits, per
evitar aglomeracions. 
• Els tècnics acompanyaran als infants menors de 8 anys, als vestidors.
• Els  infants/adolescents  no  podran utilitzar  les  dutxes.  Al  sortir  de  la  piscina,
passaran per el túnel de dutxes, on es podran dutxar. 
 

MATERIAL IMPRESCINDIBLE
• Xancletes.  En  cas  d'utilitzar  mitjons  de  bany,  també  s'hauran  de  portar  les
xancletes. 
• Casquet de bany. En cas de no dur-lo, no es podrà fer l'activitat. 
• Banyador (recomanem dur-lo posat des de casa).
• Ulleres (opcional)


