ÚS I FUNCIONAMENT
NORMATIVA

A) Dins de les instal·lacions i durant la pràctica de l’exercici físic és obligatori
l’ús de roba esportiva que inclogui samarreta i pantaló esportiu així com de
calçat esportiu específic, tancat i no utilitzat en exteriors.

P) E
 stà terminantment prohibit pels Abonats la realització de fotos i vídeos
o captació d’imatges per qualsevol mitjà a l’interior de les instal·lacions del
C.E VIDING SANT JORDI.

B) És obligatori l’ús de tovallola petita durant l’entrenament a la sala fitness per
tal de netejar els equips de fitness després del seu ús, com a cortesia amb
la resta d’usuaris que els utilitzaran a continuació, i a les activitats dirigides,
així com a la zona termal.

Q) C.E VIDING SANT JORDI es reserva el dret a modificar l’horari del seu
programa esportiu per a aconseguir un millor aprofitament del mateix per
part de tots els Abonats, sempre que es comuniqui degudament al tauler
d’anuncis i a la pàgina web.

C) És obligatori l’ús de xancletes, casquet i vestit de bany complet a l’àrea de
piscina i termes.

R) C.E VIDING SANT JORDI es compromet a conservar i mantenir en les millors
condicions totes les instal·lacions.

D) És obligatori dutxar-se abans d’entrar a la piscina de natació, piscina
d’activitats dirigides, piscina d’hidromassatge, sauna i bany turc.

S) E
 ls empleats del C.E VIDING SANT JORDI vetllaran pel compliment de
les normes de conducta i ús de les instal·lacions. Els Abonats seguiran
sempre escrupolosament les instruccions dels empleats i del director de la
instal·lació.

I) Per higiene i seguretat, està prohibit afaitar-se, depilar-se, tallar-se les ungles
o altres accions d’higiene personal similars en qualsevol de les zones del
centre incloent vestuaris, piscines, sauna i bany turc.
F) C.E. VIDING SANT JORDI posa a disposició dels abonats taquilles d’ÚS
DIARI que s’utilitzaran pel dipòsit de peces de vestir, calçat i objectes
personals, no podent dipositar efectes personals en qualsevol dels espais
comuns de C.E. VIDING SANT JORDI.
G) Les taquilles són d’ÚS DIARI, la seva ocupació es limita al temps de
permanència diari de l’abonat a la instal·lació, per la qual cosa s’hauran
de deixar lliures al final d’aquesta estada. C.E. VINDING SANT JORDI no
garanteix que sempre hi hagi taquilles d’ús diari lliures.
H) C.E VIDING SANT JORDI es reserva el dret d’obrir, buidar i netejar les
taquilles d’ÚS DIARI que romanguin tancades al tancament diari de la
instal·lació.
I) S’haurà de fer un ús correcte de l’equipament, material i instal·lacions,
i és responsable l’abonat de qualsevol deteriorament que causi per un
ús inadequat.
La sostracció i / o destrucció o dany de material comportarà l’expulsió
automàtica de les instal·lacions i la baixa definitiva com a abonat del C.E.
VIDING SANT JORDI, amb pèrdua dels drets derivats de la condició d’abonat,
així com la devolució del que ha sostret i / o la reposició del destruït o danyat
o del seu valor, sense perjudici de les accions que legalment procedeixin.
Els aparells de musculació (manuelles, discs, bancs, peses, etc.) no poden
ser desplaçats fora de la zona destinada pel seu ús. En acabar l’exercici, els
aparells de musculació s’han de guardar en el seu suport corresponent i no
deixar-se a terra. El material de les sales d’activitats dirigides és exclusiu
d’aquestes sales i no pot ser utilitzat fora d’elles. S’ha de deixar al seu lloc
i en correcte ordre dins de les sales.
S’ha de compartir el material i equipament si calgués. Mentre es descansa
pot ser utilitzat per una altra persona.
J) La zona termal, és una zona de relax exclusiva. La direcció es reserva el dret
de cridar l’atenció a qui no mantingui una conducta correcta i apropiada
en aquesta zona, i en el seu defecte a l’expulsió de la zona termal i / o de
l’establiment que comportarà l’expulsió automàtica de les instal·lacions i la
baixa definitiva com abonat de C.E. VIDING SANT JORDI, amb pèrdua dels
drets derivats de la condició d’abonat.
K) Tot comportament agressiu, ofensiu o inadequat amb els altres Abonats
o empleats de C.E. VIDING SANT JORDI comportarà l’expulsió automàtica
de les instal·lacions i la baixa definitiva com a abonat del C.E VIDING SANT
JORDI, amb pèrdua dels drets derivats de la condició d’abonat.
L) No està permès fumar a la instal·lació, en virtut de la Llei 28/2005, del 26 de
desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
M) Dins de la instal·lació està totalment prohibit l’ús de substàncies
estupefaents, drogues o alcohol.
N) Els menors de SETZE (16) anys només podran utilitzar les instal·lacions
en les àrees i serveis autoritzats expressament i durant l’horari permès.
Aquests han d’estar sempre acompanyats per un adult abonat del C.E.
VIDING SANT JORDI, sent aquest el màxim responsable del comportament
del mateix. L’accés i ús de la piscina de natació està permès per als menors
de CATORZE (14) anys amb acompanyant adult i sotmès sempre a les
indicacions del socorrista.
O) C.E VIDING SANT JORDI es reserva el dret de modificar i canviar les
normes d’ús i funcionament de la instal·lació, sempre en millora del bon
funcionament del centre. Aquestes normes seran obligatòries per a tots els
Abonats i aplicables, des que siguin objecte de publicitat a la pàgina web
i / o al tauler d’anuncis habilitat per a aquest efecte a les instal·lacions del
C.E. VIDING SANT JORDI.

T) N
 o està permès realitzar, dirigir o prescriure entrenaments (personals
o col·lectius) per persones alienes a l’equip tècnic de C.E VIDING SANT
JORDI, sent l’incompliment d’aquesta clàusula motiu d’expulsió immediata.
C.E VIDING SANT JORDI no es fa responsable de les prescripcions
d’entrenament que no hagin estat realitzades pel seu equip tècnic.

ACCÉS A SERVEIS I ESPAIS
A) SALA FITNESS / MUSCULACIÓ:
• Els Abonats menors de SETZE (16) anys no poden accedir.
• Els Abonats a partir de SETZE (16) anys poden accedir lliurement.
B) ACTIVITATS DIRIGIDES ADULTS:
• Els Abonats menors de CATORZE (14) anys no poden accedir.
•E
 ls Abonats entre els CATORZE (14) i QUINZE (15) anys poden accedir
sempre que vagin acompanyats dels seus pares / tutors.
• Els Abonats a partir de SETZE (16) anys poden accedir lliurement.
C) ACTIVITATS DIRIGIDES INFANTILS:
•A
 bonats des dels SIS (6) i fins als TRETZE (13) anys poden accedir a les
activitats dirigides específiques infantils.
D) LUDOTECA:
•A
 bonats menors de TRES (3) anys i majors de VUIT (8) anys no poden
accedir a la ludoteca.
• Abonats des dels TRES (3) fins als VUIT (8) anys poden accedir a la
Ludoteca sempre i quan els seus pares / tutors romanguin dins el centre
esportiu, almenys el mateix temps que el menor i per a això cal ser abonat
en una modalitat d’abonament que contingui l’horari d’assistència
a la ludoteca.
I) PISCINA:
•A
 bonats menors de CATORZE (14) anys poden accedir a la piscina de
natació acompanyats dels seus pares / tutors i sempre que no entorpeixin
l’ús dels carrers de natació a la resta d’usuaris. És el socorrista qui
determina en tot moment si el nivell de natació del menor és suficient per
poder estar a la piscina.
•A
 bonats a partir dels CATORZE (14) anys poden accedir lliurement a la
piscina. Igualment és el socorrista qui determina en tot moment si el nivell
de natació del menor és suficient per estar a la piscina sense entorpir l’ús a
la resta d’abonats.
F) ZONA TERMAL:
•A
 bonats menors de DIVUIT (18) anys no poden accedir i fer ús de
l’espai termal.
•A
 bonats a partir de DIVUIT (18) poden accedir lliurement a l’espai termal
respectant en tot moment les normes d’ús establertes pel C.E. VIDING
SANT JORDI.
G) VESTUARIS FAMILIARS / INFANTILS:
•E
 ls Abonats menors de VUIT (8) anys podran accedir al vestidor Infantil /
familiar amb un acompanyant.
• Els Abonats menors de DOTZE (12) anys faran servir preferentment el
vestuari infantil / familiar per a realitzar el seu canvi de vestit.
• Els Abonats a partir de DOTZE (12) anys poden accedir lliurement als
vestidors d’adults.

