Normativa del C.N. Lloret i d’ús de les instal·lacions.
El curs de natació té continuïtat de l’1 de setembre fins al 31 de juliol.
S’abonarà una matricula per a tota nova alta. Les baixes i canvis de quota s’han de
comunicar abans del dia 25 de cada mes per mail al Club
(cnlloretdemar@gmail.com) per poder modificar o anular el rebut al mes següent.
No s’accepten baixes de només 15 dies o 1 mes.
Per a baixes de llarga durada ( a partir d’un mes) es passarà una quota de
manteniment, per tal de no perdre la plaça com a soci del Club. En cas contrari, es
donarà la baixa definitiva.
El Club NO gestiona la piscina municipal, només tenim assignats uns carrers pels
nostres entrenaments.
Per qualsevol dubte o problema us heu de dirigir als entrenadors o trucar als
telèfons del Club (674 68 03 62 / 661 40 64 90), els treballadors de la piscina no
tenen res a veure amb el Club.
El carnet d’accés es OBLIGATORI. L’han de portar els nedadors a l’entrada i a la
sortida. Si la falta de carnet es reiterada tenen tot el dret de no deixar-vos passar.
Els nedadors han d’entrar als vestuaris 10 minuts abans de l’hora d’entrenament,
NO abans.
Si hi ha algun desperfecte a la instal·lació (taquilles, dutxes, vidres) seran
responsables els pares o tutors de qui l’hagi causat i es faran càrrec del seu
pagament.
Els nens menors de 7 anys han d’anar acompanyats d’un adult als vestidors, a
partir d’aquesta edat han d’anar sols.
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Els nedadors/es s’han d’esperar al passadís fins que no hi ha algun entrenador o
responsable del Club a la piscina a la zona d’entrenament.
Esta prohibit córrer pel voltant de la piscina.
Es obligatori dutxar-se sempre abans d’entrar a l’aigua.
No es pot demanar a recepció que truquin a casa. Si algun nedador/a ha de sortir
abans de l’entreno per que no es troba bé, ha de demanar a l’entrenador que avisi
als pares per què el vinguin a buscar.
Els entrenadors no deixaran sortir a cap nedador/a abans del final de l’entrenament
sense un justificant dels pares/tutors.
La recepció no es un guarda-coses, per això estan les taquilles. Claus de taquilles i
altres objectes que deixin fora d’ella, les han de portar a la zona d’entrenament.
S’han de dutxar només el temps que sigui estrictament necessari per tal de
contribuir a l’estalvi d’aigua.
Esta prohibit jugar i córrer dins els vestidors. S’ha de respectar a la resta d’usuaris
de la piscina.

Us agraïm el compliment d’aquesta normativa pel bon funcionament del Club
i les instal·lacions de la piscina municipal.
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