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 La utilització dels vestidors serà determinada  per la direcció de la instal·lació, 

es dictaran les ordres oportunes al personal a fi que cada col·lectiu  use l’espai 

que tinga reservat.  

 Durant la franja de migdia, els vestidors es tancaran de forma escalonada per 

a realitzar el segon torn de neteja intensiva.  

 No es permetrà l’accés als vestidors a les persones que no vagen a fer ús de les 

instal·lacions, amb excepció dels acompanyants dels usuaris dels cursos que, 

per la seua edat o condició, no siguen capaços de desvestir-se ni vestir-se amb 

autonomia. Sols es permet un acompanyant per usuari.   

 És obligatori utilitzar les taquilles per a deixar-hi tot el material. Aquestes es 

demanaran al conserge de la insta.lacio al que se li haura de deixar la targeta 

per poder agafar la clau o en el seu defecte 1€ que se li tornarà a l’usuari una 

vegada torne la clau al igual que la tarjeta. 

 Queda prohibit l’ús de més d’una taquilla, de forma simultània, per usuari.  

 Les taquilles deuran quedar-se obertes quan l’usuari abandone la instal·lació. 

Aquelles que al final del dia queden tancades, seran obertes pel personal de 

manteniment, i el seu contingut passarà a objectes perduts.  

 Si es vol introduir calçat dintre de la taquilla, es recomana que estiga guardat 

en una bossa tancada.  

 És obligatori deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris posteriors. És 

responsabilitat de cada usuari deixar la part de la instal·lació utilitzada 

(lavabos, dutxes, bancs...) en les millors condicions higièniques possibles.  

 No està permesa l’entrada de carros de nadons  als vestidors. Caldrà preguntar 

al personal de recepció quin és el lloc per a deixar-los.  

 La direcció no es responsabilitza dels objectes sostrets o extraviats dintre de les 

instal·lacions i serveis annexos. Es recomana no deixar objectes de valor ni 

diners a les taquilles.  

 L’edat màxima perquè els xiquets puguen entrar als vestidors del sexe contrari 

amb els seus pares és de 7 anys.  

 Per a col·lectius especials i per a centres escolars, es podrà estudiar 

l’exclusivitat temporal dels vestidors de grup.  

 Les taquilles es netejaran l’últim dia del mes. És responsabilitat de l’usuari deixar-

la oberta el dia d’abans.  

 Queda totalment prohibit fer còpia de les claus, aquest fet será sancionat amb 

una falta greu.  

 És responsabilitat de l’usuari mantindre la taquilla en bones condicions 

higièniques. No es permet deixar roba humida ni calçat brut.  

 En cas de pèrdua de la clau, es cobrarà el preu de la còpia. 2€. 

 La instal·lació no es fa responsable de la pèrdua  o sostracció dels objectes 

personals. Es recomana no deixar-hi diners ni objectes de valor.  
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