NORMATIVA D’ÚS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL


No és permès de fumar en totes les instal·lacions esportives.



No es permet menjar als vestidors ni dins de la pista. En quant a la beguda, només es permetrà
entrar ampolles d’aigua a la pista. Cal deixar-les sobre algun banc o taula i evitar que caigui aigua al
terra.



Com a norma general, no es permetrà l’entrada d’animals al pavelló municipal.



L’accés als espais esportius, vestidors, espais auxiliars per esportistes serà exclusiu per a les
persones practicants, entrenadors/entrenadores, delegats/delegades i arbitres.



L’accés del públic a les instal·lacions per presenciar les activitats que s’hi celebrin serà gratuït.
Qualsevol acte en que els organitzadors vulguin exigir el pagament d’un import de l’accés, requerirà
l’autorització expressa de l’Ajuntament.



Durant partits i competicions es permetrà l’accés d’espectadors a les graderia. Durant els
entrenaments les grades restaran sempre obertes, a no ser que el/la responsable de l’activitat que
s’estigui fent en aquell moment informi al conserge de la necessitat del tancament d’aquestes.



Per accedir a la pista esportiva caldrà anar equipat convenientment amb indumentària esportiva i que
no pugui perjudicar o malmetre els equipaments. Cal entrar amb calçat esportiu que no hagi trepitjat
el carrer (a poder ser de sola blanca).



Els esportistes/as, entrenadors/entrenadores i arbitres hauran d’entrar a la pista a través dels
vestidors, evitant utilitzar la porta del vestíbul.



Durant els entrenaments es podrà accedir als vestidors vint minuts abans de l’horari d’utilització del
pavelló. En competicions oficials es respectarà els temps que marquin els reglaments federatius,
sempre que es disposin de suficients vestidors. La durada d’utilització del vestidor es fixa en vint
minuts a partir de l’hora de finalització de l’ús per entrenament o partit.



Quan les entitats o grups necessitin la utilització de vestidors, el/la conserge de la instal·lació
entregarà la clau al/la responsable de l’equip, de qui n’anotarà les dades de contacte. Un cop
finalitzat l’ús el responsable retornarà les claus al conserge, que revisarà els vestidors de possibles
incidències.



Cada entitat o grup que utilitzi la pista esportiva s’encarregarà de muntar els elements necessaris
(porteries, cistelles, etc.) agafar i desar el material utilitzat, evitant arrossegar-lo per tal de no
malmetre el paviment.



Cal fer un bon ús de les instal·lacions i el material, ajudant a mantenir-les netes i en bon estat.



Cal seguir en tot moment les indicacions dels conserges de la instal·lació.



Pels col·lectius amb esportistes menors de 16 anys serà imprescindible la presència d’un responsable
d’edat superior per accedir al pavelló. Si els esportistes són majors de 16 anys hauran de designar
una persona que actuarà com a responsable del grup . En ambdós casos haurà d’estar present durant
tot el temps d’ús del pavelló fins que tots els esportistes l’abandonin, i es farà càrrec del compliment
d’aquesta normativa i de qualsevol incidència ocasionada pel grup.
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