
 

NORMATIVA AIGÜES OBERTES 
 
- En el cas de tenir símptomes o haver estat en contacte amb una persona afectada per la COVID-19, 

encara que sigui amb símptomes lleus, hauràs d’abstenir-te a accedir al centre. Avisa’ns i et 
canviarem la reserva per un altre dia. 

- Abans de venir al centre hauràs de prendre’t la temperatura. Si és igual o superior a 37.3ºC hauràs 
de quedar-te a casa. Avisa’ns i et canviarem la reserva per un altre dia. 

- L’ús de mascareta és obligatori a l’interior del centre.  

- Disposareu de punts amb hidroalcohol a la recepció i a l’entrada de cada vestidor. 

- Els grups seran de 20 persones i serà obligatori realitzar reserva de plaça prèviament. S’obrirà el 
llistat de reserva el dilluns de la mateixa setmana. En cas de superar les 20 persones se t’avisarà de 
que està en llista d’espera i si algú anul·lés t’avisaríem per a poder participar.  

- Per fer-ho, hauràs d’enviar un mail especificant nom, dia i adjuntant aquest document firmat a la 
següent adreça: jordiarmora@lleuresport.cat 

- Podràs reservar plaça només per una sessió a la setmana. En cas de voler venir els dos dies, hauràs 
de reservar un dia i demanar entrar a la llista d’espera de l’altre dia. 

- En el cas de realitzar una reserva de plaça i no presentar-se ni avisar per anul·lar, no tindràs prioritat 
de reserva el següent cop que vulguis participar en una sessió.  

- Els vestuaris tindran un aforament limitat. Pel que us recomanem que vingueu amb el banyador 
posat per agilitzar el canvi. Si es supera l’aforament, s’haurà d’esperar a que surti gent per a poder 
entrar.  

- En el cas de que tinguis símptomes durant els 14 dies després de realitzar l’activitat amb nosaltres, 
ens hauries d’avisar i fer-te la prova per saber si tens el COVID-19 i informar-nos dels resultats. 
Nosaltres avisarem al personal i usuaris que hagin pogut compartir l’espai amb tu per a controlin 
els seus símptomes. En cap cas comunicarem el nom de la persona amb símptomes.  

Abans de la sessió: 
- En el cas de que no ens hagis tornat els documents firmats, els firmaràs a la recepció abans de la 

sessió. 
- No es podran compartir cremes, tovalloles ni begudes.  
 
Durant la sessió: 
- A la sorra, durant l’escalfament i els estiraments, es mantindrà una distància de 2metres, sempre 

que sigui possible. 
- El monitor es col·locarà de cara a la direcció del vent tant a la sorra com a l’aigua, sempre que sigui 

possible. 
- A l’aigua s’intentarà mantenir també la distància de seguretat sempre que les condicions del mar i 

la quantitat de gent a l’aigua ho permetin. 
 

Després de la sessió: 
- En el cas de que utilitzis neoprè o boya nostre, te’l trauràs abans d’accedir al centre i el deixaràs al 

cubell que hi ha a la recepció per a la seva posterior desinfecció. 

 

Jo, ________________________________________________________ firmo conforme entenc i 

accepto les pautes anteriorment mencionades a dat _____de______________ de 2020: 


