3. No es permesa la presència a les sales de persones que no
participin en l’activitat.

4. Es prega puntualitat a les sessions. Una vegada iniciada

Vestidors
1. El Patronat Municipal d’Esports no es responsabilitza en cap
cas dels objectes dipositats als vestidors.

l’activitat no es permetrà l’accés per evitar riscos i molèsties a la resta de participants.

2. Cal portar sabatilles de bany per circular per la zona de peus

5. Si 5 minuts després de començada l’activitat queden

3. No és permès de menjar o beure als vestidors.
4. No és permès de fumar als vestidors.
5. No és permès l’ús del mòbil.
6. Utilitzeu les papereres.
7. Els infants fins a 8 anys que participen en algun curset po-

places lliures per no assistència del titular de la reserva,
la plaça podrà ser ocupada per altres usuaris que hagin
quedat sense plaça.

6. No es permet entrar bosses d’esport, ni cap altre tipus de
material que els tècnics no considerin oportú.

7. Cal utilitzar roba esportiva adequada a l’activitat. El calçat
haurà de ser de sola llisa i que no marqui el terra i es recomana que sigui d’ús exclusiu per a la instal·lació.

8. La capacitat màxima de les sales vindrà determinada pel
tipus d’activitat.

9. Cal portar tovallola per col·locar-la sobre la màrfega.
10. Us aconsellem que us hidrateu durant les sessions bevent amb freqüència petites quantitats d’aigua.

11. Els usuaris de ciclo indoor hauran d’eixugar la bicicleta
després de realitzar l’activitat.

12. La direcció podrà, quan ho consideri oportú o per causa
de força major, modificar el nombre de sessions, el seu
contingut, l’horari i el personal tècnic que les imparteixen. Una sessió podrà no impartir-se per impossibilitat
de substitució o per qualsevol causa de força major.

Sales de condicionament físic
1. L’edat mínima per accedir a aquest servei és de 16 anys.
2. Cal utilitzar roba esportiva adequada a l’activitat. El calçat
haurà de ser de sola llisa i que no marqui el terra i es recomana que sigui d’ús exclusiu per a la instal·lació.

molls i dutxes.

dran accedir als vestidors acompanyats d’un adult.

8. El personal de la piscina indicarà en cada cas el vestidor assignat als col·lectius. Si us plau, feu un ús correcte de l’aigua,
és un bé escàs !

Seguretat
1. El Patronat Municipal d’Esports declina qualsevol responsabilitat pels accidents i perjudicis que puguin ocasionar als
usuaris l’incompliment de les normes anteriors o el mal ús
dels serveis de la instal·lació.

2. Qualsevol infracció de la normativa o actitud poc cívica pot
comportar l’expulsió de la instal·lació.

3. El Patronat Municipal d’Esports no es responsabilitza en cap
cas dels objectes dipositats als vestidors, ni furts, ni robatoris
que es puguin produir a les instal·lacions esportives.

Annex:

Tot el que no reguli la present normativa es regirà pel règim establert pel Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les
normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, pel Decret
165/2001, de 22 de febrer, en què es modifiquen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, i per les que el Patronat
Municipal d’Esports pugui determinar fora d’aquestes normés d’ús.

3. Cal portar tovallola per col·locar-la sobre la màrfega i la
resta d’aparells de fitnes.

4. Us aconsellem que us hidrateu durant les sessions bevent
amb freqüència petites quantitats d’aigua.

5. L’usuari haurà de retornar el material de condicionament
físic usat al seu lloc.

6. Aquest espai disposarà d’altres normes d’ús que trobareu
a la mateixa sala.

Centre Esportiu Municipal El Fornàs
Passeig President Tarradellas, 2-6 • 43800 VALLS
Tel. 977 614 403• cem.fornas@valls.cat
Més informació a:
www.pmevalls.cat

NORMES
D’ÚS

FUNCIONAMENT
1. L’horari del centre esportiu és el següent:
De dilluns a divendres de 6.30 a 22.00 H
Dissabtes de 9.00 a 14.00 H i de 16.00 a 19.00 H
Diumenges i festius de 10.00 a 14.00 H

2. Qualsevol modificació o alteració puntual o definitiva de l’horari
Les persones usuàries de les instal·lacions esportives municipals es comprometen a complir les normes d’ús que
s’indiquen a continuació, les que estan exposades als diferents espais i serveis, així com seguir les indicacions dels
treballadors del Patronat Municipal d’Esports en cadascuna de les instal·lacions.

NORMES GENERALS D’ADMINISTRACIÓ
1. Per a abonar-se cal facilitar les dades personals i les dades
de l’entitat financera per a domiciliar els rebuts en el moment
de la inscripció.

2. L’import de la quota d’inscripció i de la primera quota s’abonaran en el moment de donar-se d’alta. Els pagaments
següents es realitzaran mitjançant domiciliació bancària.

3. En el supòsit que una activitat permeti el pagament fraccionat, el preu final tindrà un recàrrec del 8%.

4. Qualsevol rebut retornat s’haurà d’abonar en efectiu o amb
targeta de crèdit a la recepció del centre.

5. Si un abonat desitja donar-se de baixa o canviar la modalitat

serà convenientment comunicada a l’usuari de la instal·lació.

3. S’accedirà al centre esportiu mitjançant control biomètric o, i si
no és possible, amb el carnet d’usuari.

4. El carnet és personal i intransferible, i s’expedeix únicament per
a la modalitat d’abonament o activitat contractada per l’usuari.

5. Si s’usa el carnet, és imprescindible portar-lo per accedir a la
instal·lació. La seva pèrdua o deteriorament suposarà el pagament d’una taxa de reposició.

6. S’han de respectar els horaris d’utilització i el temps d’estada de
cadascun dels espais i serveis.

7. La direcció de la instal·lació no es responsabilitzarà en cap cas
dels objectes dipositats als vestidors.

8. Es recomana l’ús dels armariets, els quals s’han de deixar lliures
una vegada finalitzada l’activitat.

9. Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un major d’edat per poder utilitzar les instal·lacions, excepte quan participin
en alguna activitat especialment dirigida a aquest col·lectiu.

10. No es pot fumar en tot el recinte esportiu.
11. No es pot menjar ni beure, excepte a la zona especialment
habilitada per a fer-ho (BAR).

12. No es permet l’entrada de bicicletes, monopatins o similars

NORMATIVA D’ÚS DELS SERVEIS
I DELS ESPAIS ESPORTIUS
Piscina coberta i piscina d’estiu
1. Cal dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
2. No és permès d’accedir amb calçat de carrer a la zona de
peus molls, que és d’ús exclusiu per a banyistes.

3. Cal usar casquet de bany i banyador per a banyar-se, i
calçat específic (xancletes) per a desplaçar-se per la zona
de la piscina.

4. No és permès d’entrar a l’aigua amb ulleres de vidre, ni
nedar amb sabatilles de goma, excepte en activitats en què
sigui inherent.

5. Els usuaris de la piscina hauran de respectar els espais destinats a les activitats guiades.

6. Cal nedar pel costat dret del carrer habilitat i no és permès
de creuar pels altres carrers.

7. No és permet cap tipus d’activitat perillosa com saltar, córrer, empènyer, saltar de les posicions de sortida, enfonsar
algú o practicar jocs que comportin risc físic.

8. No és permès d’utilitzar cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) que pugui suposar un risc o una molèstia
per als usuaris.

9. Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un
adult.

10. La piscina té un aforament limitat. L’accés a la piscina es
tancarà quan l’afluència d’usuaris superi aquest aforament.

d’abonament, ho haurà de notificar al centre 15 dies abans
de finalitzar el mes.

que l’organització consideri que poden molestar o posar en
perill la seguretat de la resta d’usuaris.

11. Sempre cal complir les indicacions i consells dels tècnics,

6. En cas de canviar el tipus d’abonament o passar d’una activi-

13. No es permet l’entrada d’animals de companyia al recinte es-

12. No és permès afaitar-se ni depilar-se als vestidors ni cap

tat a un abonament, l’usuari haurà d’abonar la diferència de
la quota d’inscripció.

14. Dins el complex esportiu no es permet el desenvolupament de

7. Els abonats compten amb una quota reduïda de manteni-

cap activitat professional per part del personal aliè al Patronat d’Esports.

Sales d’activitats dirigides
1. No és permès l’ús lliure de les sales d’activitats dirigides, ni

15. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació o al

utilitzar el material fora de les hores de classe dirigida amb
tècnic esportiu.

ment quan, per una causa de força major degudament justificada, no puguin fer ús de les activitats i serveis que s’ofereixen. Aquesta quota té una durada màxima de 6 mesos.

portiu.

material esportiu per mal ús de l’usuari, comportarà la seva
reposició i podrà suposar la baixa de l’usuari de l’activitat,
abonament o servei que realitzi. Si es tracta de membres
d’una entitat o col·lectiu, serà aquesta entitat qui haurà de
respondre del dany davant el Patronat d’Esports.

socorristes i resta de personal de la instal·lació.
altra dependència de la instal·lació

2. L’edat mínima per a accedir a les sales dirigides és de 16
anys, excepte quan participin en alguna activitat especialment adreçada a aquest col·lectiu.

