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PISCINA PÚBLICA  MUNICIPAL TEMPORADA 2020 
 
Normes d’accés, ús i estada: 

 S’ estableixen dos torns d’ accés diaris: 
o Torn de matí: de 10 a 14:30 hores 
o Torn de vesprada: de 15:30 a 20 hores 

 Es podrà fer reserva telefònica, en horari de dilluns a diumenge de 10 a 19h. Podent-se 
reservar tan sols un torn per dia. 

 El numero de telèfon per a reserva prèvia es: 652 36 53 83. 

 La reserva prèvia NO es obligatòria, però si recomanable. 

 Hi haurà control d’ aforament i un nombre màxim d’ usuaris per torn. 
 

 Per a l’accés a la instal·lació (temps d’espera, adquisició de l’entrada, etc...) caldrà l’ús de 
mascareta. 

 Per a l’entrada i sortida de la piscina caldrà seguir els recorreguts establerts i indicats 
amb senyals horitzontals. 

 A l’entrada i eixida, els usuaris deuran passar pel punt de desinfecció de mans i calçat. 

 En tot moment caldrà mantindre la distancia social (1’5 mts) entre els usuaris i respectar 
les indicacions i senyals horitzontals. 

 Les zones d’ estada estan delimitades i amb aforament que caldrà respectar.  Els objectes 
personals (motxilles, tovalles,...) deuran de permaneixer en el perímetre de l’àrea 
elegida. 

 L'accés al got de la piscina gran es realitzarà únicament per l’ accés habilitat.  

 Es podrà accedir al wc, però no hi haurà servei de dutxes al recinte de la piscina ni als 
vestuaris. 

 En els banys, l’ocupació màxima serà d’ un usuari, excepte en els cas de persones que 
precisen d’ assistència, que podran estar acompanyades. 

 No hi haurà servei d’ hamaques i cadires municipals. Els usuaris podran portar les seues 
pròpies cadires/hamaques.  

 No esta permès l'ús de material auxiliar de joc (matalassos, pilotes ...) ni compartir 
objectes personals amb altres unitats de convivència que estiguin a la piscina. 

 Cal dipositar els residus generats durant l’ estada a la piscina en una bossa tancada en els 
contenidors situats a la mateixa. 

 
Informació i consultes: Telèfon: 695796825 /  Mail: aielo.cultura@cv.gva.es 

 

 


