
 
 

 

NORMATIVA D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL C. N. MOLINS DE 

REI DURANT L’ACTIVITAT DE CURSETS DE NATACIÓ ESCOLAR: 
 

 

   

. Els acompanyants dels grups escolars són responsables dels nens i del seu comportament 

dins dels vestidors. 

 

. Dins la instal·lació no està permès menjar ni fumar. 

 

. No és permès accedir a la zona de peus nets o a la piscina vestit o amb calçat de carrer. 

 

. No està permès entrar amb telèfons mòbils, càmeres,... ja que està totalment prohibit 

prendre imatges de cap mena. 

  

. Per una millor evolució de les classes, hauran d’entrar dins el recinte de la piscina un o 

dos acompanyants per cada grup escolar (des d’ escoles bressol fins a P5), que ho faran 

amb roba adequada (samarreta, banyador o xandall), i sobre tot amb xancletes de 

piscina (no sabates esportives). 

 

. Els acompanyants se situaran al costat de la porta d’entrada, la seva tasca dins la piscina 

és únicament, ajudar al monitor del grup si aquest ho demana: (acompanyar als nens i 

nenes al lavabo) 

 

. Els infants i acompanyants s’esperaran dins dels vestidors fins que el coordinador de 

natació del grup els vagi a buscar per entrar dins la piscina. 

 

.       En cas de que un/a nen/a tingui mol·luscos, per tal d’evitar contagis, podrà dur a terme 

l’activitat de forma normal si porta la part afectada tapada amb una samarreta o vestit 

de licra o neoprè. Els contagis es donen només per contacte directe. 

 

. Els vestidors estan assignats pel nombre de nens i dos o quatre acompanyants depenent 

de l’edat dels nens. 

 

. Les claus dels vestidors sempre estaran a recepció, on els responsables dels grups les han 

de demanar al arribar. 

 

. Els grups s’hauran de responsabilitzar de tancar amb clau els vestidors mentre utilitzen la 

instal·lació. 

 

. Se seguirà el calendari escolar que marqui el Departament d’Ensenyament per tal definir 

els dies que no hi ha classe per festa escolar. 

 

. Només es podrà accedir a la instal·lació fora de l’horari establert per l’activitat. 

 

.       El preu del curset NO inclou la utilització dels vestidors 

i dutxes dels socis i usuaris del Club ni molt menys l’ús 

de la sauna per eixugar tovalloles. 
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