Piscina San Jordi

CURS DE PISCINA 2015-2016

C/París 114. 08029 Barcelona.
Tf. 93 410 92 61

Dimecres

Horari:
Calendari:

Entrada 17:30h.
Sortida de 19 a 19:10 h aprox.
Inici de curs: 7 d’octubre
Final de curs: 15 de juny
Portes obertes: 9 de desembre / 16 de març / 8 de juny
Vacances Nadal: del 23 de desembre fins al 7 de gener
Vacances Setmana Santa: Del 21 al 28 de març

Normativa interna de la Piscina Sant Jordi
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Cal arribar amb la màxima puntualitat possible.
A la zona de vestidors i altres zones interiors de les instal·lacions, només poden
accedir amb els nens i nenes els monitors acompanyants.
És obligatori l’ús de la dutxa abans de banyar-se.
És obligatori l’ús de sabatilles de bany a les zones de peu moll.
És obligatori l’ús del casquet de bany durant l’activitat de piscina.
No és permès córrer per les zones de peu moll.
No és permès saltar a l’aigua de forma temerària o imprudent.
Els alumnes només podran utilitzar, sense sabó, el túnel de dutxes de la piscina
olímpica, no tenen permès l’ús de les dutxes dels vestidors.
Cap persona sospitosa de patir malaltia infecciosa i/o que tingui una ferida oberta
(amb pèrdua de sang) no podrà accedir a les instal·lacions esportives.
No seran permesos els comportaments que puguin molestar o ferir la sensibilitat
dels altres usuaris ni els que posin en perill la higiene de les instal·lacions.
Les sessions de natació seran a porta tancada i la graderia romandrà tancada.
Només es podrà accedir-hi els dies de portes obertes.
Durant les jornades de portes obertes els visitants romandran a les grades i no
es podrà accedir a la passarel·la de la piscina per motius de normativa de
seguretat.
No és permès d’utilitzar càmeres de fotografia i de vídeo en tota la instal·lació, a
excepció dels casos en què es disposi del corresponent permís. Durant les
jornades de portes obertes es permetrà l’enregistrament audiovisual des de les
grades.
La direcció de la PSJ no es farà responsable dels objectes perduts o oblidats.
La Federació Catalana de Natació es reserva el dret de modificar, puntualment,
els horaris i el calendari de la piscina olímpica amb motiu de l’organització de
competicions esportives.
Per a la recollida dels nens els pares s’adreçaran als monitors en el vestíbul de la
piscina. Només es lliuraran a persones autoritzades. Es prega evitar
aglomeracions.

Més coses....
•

•
•
•
•

El material que cal dur per realitzar l’activitat de natació és el següent
- Banyador sencer (no bikinis, samarretes tèrmiques ni neoprens).
- Sabatilles de bany (peücs de làtex opcionals), casquet de bany i tovallola o
barnús. Tot marcat amb el nom.
- No calen ulleres de natació.
És aconsellable que també portin la roba de carrer marcada per tal d’evitar la
seva pèrdua als vestidors. No es poden treure els mòbils al vestidor.
Es recorda que dins dels mitjons de piscina s’ha de ficar talc, ja que si no costen
molt de posar.
Per a qualsevol incidència o comentari, teniu als coordinadors de l’AMPA de
piscina a la vostra disposició.
Es prega que notifiqueu les baixes d’alumnes en aquesta activitat.

Coordinadors de piscina de l’AMPA
Marisa Vilanova Tf. 629 432 732
Miquel Boix
Tf. 628 611 226

piscina@ampaipse.com

