REGULAMENTO DA PISCINA

Não é permitido o acesso à Piscina bem como ao seu recinto, a:
a) Menores de dez (10) anos quando não acompanhados por pessoas
maiores de idade e que se responsabilizem pela sua vigilância e
comportamento dentro do recinto e da piscina.
b) Pessoas com doenças infecto contagiosas ou qualquer doença que
possa por em risco a saúde dos outros utentes.
c) Pessoas que, pelo seu estado ou comportamento, possam perturbar a
ordem ou tranquilidade pública.
Condições de Utilização
1. Os utentes devem respeitar as Normas de Funcionamento da Piscina
e as instruções que lhes forem dadas pelo pessoal de serviço, sob pena
de lhes ser retirado o direito de permanência no recinto da mesma.
2. Quando o utente reincidir no desrespeito pelas Normas e/ou às
instruções do pessoal poderá ser-lhe negado o direito de acesso.
3. No interesse da segurança e higiene do recinto e da própria Piscina,
não são permitidos comportamentos suscetíveis de pôr em causa as
boas condições de higiene e segurança do recinto, bem como atividades
que perturbem o bem-estar dos demais utentes, designadamente:
a) Entrar na água sem tomar duche;
b) Uso de cremes, óleos e outros produtos suscetíveis de alterar a
qualidade da água;
c) Comer, beber ou fumar dentro da piscina;
d) Cuspir na água ou nos pavimentos;
e) A permanência de bebés sem uso de fraldas descartáveis, na piscina;
f) Jogos com bola bem como outros jogos ou atividades suscetíveis de
causar perigos ou lesar a integridade física de pessoas e bens;
g) Utilização de rádios ou aparelhos de som, exceto se forem utilizados
auscultadores;
h) Usar na água colchões ou outros objetos pneumáticos ou insufláveis
(com exceção de braçadeiras e boias, para crianças);
i) Correr no recinto da Piscina;
j) Projetar objetos para a piscina;
l) A permanência de animais, dentro do recinto da piscina.
4. Não é permitido mergulhar para a piscina.

