CONDICIONS D’ÚS DE LA PISCINA, NORMES DE RÈGIM INTERN
QUALSEVOL INFRACCIÓ D’AQUESTES NORMES PODRÀ COMPORTAR L’EXPULSIÓ IMMEDIATA DE LA PISCINA I/O DEL CÀMPING .

ÉS OBLIGATORI:


Portar l'acreditació de Client (targeta / braçalet)



Dutxar-se abans de cada bany.(no aportar sorra, suor, ... a dins el vas)



Seguir les indicacions del personal tècnic i socorristes



ES RECOMANA:


Prendre el sol de forma moderada, usar crema protectora i dutxar-se sempre abans d'entrar a
la piscina



Que els infants, estiguin controlats en tot moment per una persona adulta, i dins el seu camp
de visió.

Respectar les normes de seguretat



No deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per ells.



Respectar els altres usuaris





Els nens que o saben nedar, han de portar un dispositiu, adaptat a cada edat , i els mantingui
el cap fora de l'aigua

No entrar de cop a l'aigua per banyar-se després de menjar, prendre el sol o haver fet un
exercici físic intens. (sempre primer dutxar-se)



Sortir el més ràpid possible del vas de recepció dels tobogans.



Utilitzar roba i calçat de bany per piscines



Dipositar les deixalles a les papereres.

NO ES PERMET:


Entrar als menors de 12 anys, sinó és acompanyats d'un adult.



Fer us dels tobogans , nens que no saben nedar. (prohibit usar-hi flotadors,...)



Menjar i beure en tot el recinte de la piscina (excepte ampolles de plàstic d’aigua )



Fumar.



Entrar objectes de vidre o altre material esmicolable (gots, copes, ulleres etc.)



Entrar animals (excepte gossos pigall)



Utilitzar aletes i ulleres de submarinisme, pilotes, joguines ni matalassos inflables



Córrer ni donar empentes. S'ha de circular caminant.



Tirar-se de cap ni cabussar-se



Els jocs perillosos dins l'aigua, com enfonsar un altre persona, fer castells, ....



Abocar qualsevol producte dins la piscina.



Accedir a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques infecto-contagioses
(en cas de dubte, el personal podrà exigir la presentació d'un certificat mèdic)



Reservar hamaques només per guardar-hi les coses, i no fer-la servir per prendre el sol.

CAL TENIR EN COMPTE:


La farmaciola i la infermeria es troben ubicades a l'esquerra de l'entrada de la piscina.



Els líquids per mantenir la piscina poden fer malbé el color i la textura de la roba de bany.



Càmping las Dunas, no es fa responsable dels objectes perduts. (els objectes trovats, es
porten a la bugaderia)

NORMES PELS CLIENTS:


El carnet i braçalet constitueixen una llicència per accedir a la piscina.



El client haurà de facilitar la seva acreditació si un treballador li ho demana.



És reserva el dret d'admissió , i es condiciona al fet que el client de la piscina assumeix i es
compromet a respectar les normes de Règim intern.



El personal podrà denegar l'accés o expulsar del recinte al client de la piscina en cas
d'incompliment de les indicacions d'aquest, de les condicions i/o normes . En tots els supòsits
que per la seves pròpies accions i/o omissions es causin lesions, danys i/o perjudicis a
persones o coses.

