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1. Temporalitat 
Del dimecres 01 de juliol al dissabte 05 de setembre 

 
2. Horari 

De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 21:00 hores. 
Dissabte de 10:00 a 14:00 hores. 

 
3. Preu d’entrada 

 
a) Socis/sòcies: gratuït. 

 
b) No soci: 

- Entrada de matí: 4,00€ 
- Entrada de tarda: 4,00€ 
- Entrada de dia: 6,00€ 
- Abonaments: consultar preus d’alta de soci (individual, familiar, ...) 

 
      Aquestes quantitats s’hauran d’abonar en efectiu i amb l’import just. 
 
4. Edats 

L’edat mínima per accedir a la piscina recreativa de la Carretera de Tarragona és 
de 14 anys. 
 
Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona major de 18 
anys. 
 

5. Mascareta 
És obligatori l’ús de la mascareta a l’entrada i sortida del Club i durant els 
desplaçaments interns. 
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6. Franja horària del migdia 

Durant la franja horària del migdia, de 14:00 a 17:00 hores, el Club romandrà 
tancat. És obligatori sortir de les instal·lacions de l’entitat. 

 
7. Identificació 

Les persones no sòcies hauran d’ensenyar el DNI, NIE o qualsevol document 
identificatiu. Es prendrà nota d’aquestes dades a efectes de responsabilitat i 
assegurança d’accidents. 

 
8. Seguretat 

Per ordre públic, seguretat i protecció només es pot accedir al Club Natació Reus 
Ploms amb la cara descoberta en la seva totalitat. 
 
Està prohibit entrar amb vels integrals que no permetin veure el rostre de la persona 
(burka sencer, burka afgà, niqab, nekab, ...). 
 

9. Lectura de temperatura 
En compliment del Pla de seguretat, higiene, distanciament i concentració de 
persones està prohibida l’entrada a tota persona simptomàtica (febre superior als 
37’3ºC o símptomes respiratoris). 

 
10. Higiene personal 

Per respecte a la resta d’usuaris, cal accedir a les instal·lacions del Club Natació 
Reus Ploms amb una bona higiene personal. 
 
L’incompliment d’aquest punt pot suposar la prohibició d’entrada. 
 

11. Instal·lacions disponibles 
 
a) Soci/sòcia: té a la seva disposició totes les instal·lacions del Club. 

Actualment, per les circumstàncies actuals provocades per la pandèmia de la 
Covid-19, cal cita prèvia per reservar els espais. 
 

b) No soci: l’entrada només dóna dret a utilitzar la piscina recreativa de la 
Carretera de Tarragona. L’ús d’instal·lacions diferents representa l’expulsió 
immediata del Club Natació Reus Ploms. 
 

12. Circuits de circulació interna 
És obligatori respectar els circuits de circulació interna establerts per mantenir les 
distàncies mínimes de seguretat i evitar les aglomeracions. 
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13. Condicions de bany 

 
 És obligatori l’ús del casquet de bany. 

 
 És obligatori la utilització de banyador i/o biquini. 

 
 No està permès el toples (topless) ni el nudisme. 

 
 No està permès menjar i beure dins de la piscina. 

 
14. Condicions a la zona de platja (gespa) 
 

 És obligatori respectar la distància de seguretat. 
 

 Cal mantenir net l’espai. És obligatori no deixar els residus propis a la vista i 
utilitzar les papereres de la instal·lació. 

 
15. Vestidors 

El Club posa a disposició dels usuaris vestidors diferenciats per sexe. 
 
Està prohibit entrar a vestidors d’un altre sexe. 
 

16. Dutxes 
La utilització de les dutxes, interiors (dins dels vestidors) o exteriors (zona de la 
gespa), estarà condicionada a les indicacions de les autoritats sanitàries. 
 

17. Lavabos 
El Club Natació Reus Ploms posa a l’abast dels usuaris diferents serveis. 
 
Està prohibit orinar i defecar fora dels lavabos. 
 

18. Pertinences pròpies 
Està prohibit deixar les pertinences pròpies als vestidors. 
 
El Club Natació Reus Ploms no es fa responsable dels objectes perduts ni sostrets 
dins de les seves instal·lacions. 
 

19. Restauració 
El Club Natació Reus Ploms disposa d’un servei de restauració al costat mateix de 
la piscina recreativa. 
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20. Socorristes 

El socorrista és el màxim responsable a la piscina. Cal seguir obligatòriament les 
seves indicacions. 
 
L’incompliment d’aquesta norma pot suposar l’expulsió de les instal·lacions. 
 
El socorrista és l’única persona autoritzada per manipular els material de la piscina. 
 

21. Personal del Club 
El personal del Club Natació Reus Ploms coneix el Pla de seguretat, higiene, 
distanciament i concentració de persones i les normatives internes de l’entitat. 
 
És obligatori seguir les seves indicacions. 
 
L’incompliment d’aquesta norma pot suposar l’expulsió de les instal·lacions. 
 

22. Assetjament 
El Club Natació Reus Ploms està obert a totes les persones, independentment de la 
seva raça, sexe, condició física, política o religió. 
 
Cap soci i usuari pot patir qualsevol tipus d’assetjament dins de les instal·lacions 
del Club pel fet de ser considerat diferent per part de la persona assetjadora. 
 

23. Sexe 
El Club Natació Reus Ploms està obert a totes les persones, independentment del 
seu sexe. 

 
Per respecte a la resta de socis i usuaris estan prohibides les pràctiques sexuals 
dins de les instal·lacions del Club.  
 

24. Política 
Estan prohibides totes les manifestacions de caire polític dins de les instal·lacions 
del Club.  

 
La Junta Directiva de l’entitat és l’única que pot permetre alguna excepció a aquest 
punt, sempre prèvia sol·licitud i en benefici social i/o econòmic del Club Natació 
Reus Ploms. 

 
25. Religió 

Estan prohibides totes les pràctiques i tradicions religioses dins de les instal·lacions 
del Club.  

 
La Junta Directiva de l’entitat és l’única que pot permetre alguna manifestació de 
caire religiós, sempre prèvia sol·licitud i en benefici social i/o econòmic del Club 
Natació Reus Ploms. 
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26. Compromís dels usuaris (respecte) 

Els usuaris es comprometen a: 
a) Respectar els horaris de les instal·lacions del Club. 
b) Respectar als socis, usuaris i personal del CN Reus Ploms. 
c) Respectar les instal·lacions i material de l’entitat, assumint el cost de reparació 

de les instal·lacions i material malmeses per part seva. 
 
27. Compromís dels usuaris (responsabilitat) 

Els usuaris eximeixen al Club Natació Reus Ploms de tota responsabilitat: 
a) Pels accidents esportius que pugui patir dins de les instal·lacions de l’entitat. 
b) Pels accidents ocorreguts per ús indegut de les instal·lacions i material del Club. 
c) Pels danys que pugui ocasionar a d’altres usuaris, material o instal·lacions del 

Club Natació Reus Ploms. 
 

28. Acceptació normatives 
L’adquisició de l’entrada per a no socis representa l’acceptació íntegra d’aquesta 
normativa d’utilització de la piscina recreativa de la Carretera de Tarragona. 

 
 
 
 
Club Natació Reus Ploms 
Reus, juny de 2020 


