NORMATIVA DE LA ZONA DE SERVEIS
· NO ES PERMET:
- Fumar, ni menjar o beure a l’interior dels vestidors.
- Introduir-hi articles de vidre o qualsevol altre material que es pugui trencar.
- Afaitar-se o depilar-se, per raons higiènicosanitàries.
- Jugar amb materials esportius com pilotes, raquetes, estics, o netejar les botes,
sabatilles o xancles en els bancs o les parets.
· ÉS OBLIGATORI:
- Deixar-los en bones condicions per als usuaris posteriors i vetllar pel seu bon
manteniment.
- Utilitzar el vestidor assignat pel servei; no es permet l’ús d’altres vestidors que
estiguin fora d’aquesta assignació. En cap cas, els vestidors són d’ús personalitzat.
- Llençar les deixalles a les papereres.
- Dutxar-se el temps estrictament necessari i no fer un ús abusiu de l’aigua.
- No deixar envasos al terra de les dutxes, ni embolcalls, ni restes de sabó o qualsevol
altre objecte.
- Tenir cura de la manipulació de les dutxes, especialment de les aixetes.
- És necessari utilitzar les guixetes. No deixeu res fora i tanqueu sempre la porta amb
clau.
- Les guixetes són de moneda, cal deixar-les lliures una vegada finalitzada l’activitat.
Tracteu-les amb molta cura, en cas de pèrdua de clau o problemes al pany, cal avisar
al personal de la instal·lació quan sigui possible o enviar un missatge de Whatsapp a
618 180 234.
- L’ús de les guixetes serà d’un dia com a màxim.
· ES RECOMANA:
- Utilitzar sabatilles de bany.
- No deixar objectes de valor als vestidors.
· ALTRES:
- Els objectes abandonats o oblidats als vestidors, tindran consideració d’objectes
perduts.
- En cap cas, l’Ajuntament no es responsabilitza de la desaparició o pèrdua dels
objectes dipositats en els vestidors.
- Les anomalies hauran de ser notificades al personal de manteniment o enviar un
missatge de Whatsapp a 618 180 234.

