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INFORMACIÓ GENERAL  

 RECORDATORI ASPECTES GENERALS   
  

UN CLUB BEN VIU 

www.clubnataciovilanova.cat 

Inscrit al registre de clubs i associacions esportives de la Generalitat de Catalunya, Federació Catalana de  Natació,  
Real Federación Española Natación i registre municipal d´entitats i associacions de l´ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Us recordem algunes de les normes d´us de la instal.lació del Centre Esportiu i Salut “La 
Piscina”. (S´HAN AFEGIT DE NOVES MARCADES EN GROC). 
 
- Accès a la instal.lació nomès dins dels horaris d´entrenament. 
- Fer un bon us de les instal.lacions, deixant-les en el mateix estat que les heu trobat. 
- Utilització de les dutxes el temps necesari, no prolongant innecesariament el seu us. 
- No estem autoritzats a fer us de cap material d´entrenament o altres que no sigui 
propietat del club. (us l´entregarà en tot moment pels vostres entrenadors). 
- No corre ni cridar en els espais que utilitzem (vestidors, pasadís i piscina). 
- Queda prohibit l´accès a la instal.lació de qualsevol persona que no sigui l´esportista del 
club. 
- Els nens/es a partir de 8 anys hauran d´entrar sols als vestidors sense acompanyant. 
- No es podran realitzar fotografies i filmació de videos dins de la instal.lació (s´inclou la 
graderia). 
- És prohibit fumar dins de la instal.lació.  
- Els esportistes del Club Natació Vilanova no tenen permès l´accès a cap altre emplaçament 
del centre que no sigui el vestidor general del seu gènere i la piscina.  
No es podrà fer us de cap gimnàs, spa i sauna.  
Qualsevol incidència, incident o accident que es produeixi fora d´aquests emplaçaments el 
Club Natació Vilanova no s´en farà càrrec. 
 (Els esportistes que siguin socis usuaris de la instal.lació queden exents d´aquest punt).  
- Els esportistes del club s´identificaran en tot moment a petició de qualsevol treballador 
del centre esportiu tot i que no sigui el seu entrenador/a i atendrà les seves peticions. 
- A partir del dia 7 d´Abril de 2015 tots els esportistes del club per poder accedir al centre 
hauran de portar l´acreditació que us serà facilitada durant el mes de Març. Sense aquesta 
acreditació no serà posible l´accès a la instal.lació. Es recomana portar l´acreditació 
permanentment en una nança de la motxilla. 
 
Per qualsevol incidència o anomalia que detecteu sempre s´haurà d´informar directament a 
algun membre de la junta directiva o a través del mail cnvilanova@gmail.com.  
 
Agraïm la vostra col.laboració. 
  

Informació vàlida a partir del dia 2 de Març de 2015. 
 

CLUB NATACIÓ VILANOVA 
Vilanova i la Geltrú, 1 de Març 2015 

 


