1. Lotação
Só são permitidas 10 pessoas por pista, na natação livre.
2. Deveres dos utentes da Piscina
a) Tomar duche na zona de acesso, antes de entrar na água da Piscina;
b) Utilizar chinelos apropriados na área envolvente da Piscina e acessos;
c) Usar touca e fato de banho apropriado;
d) Utilizar as pistas de Natação Livre exclusivamente para nadar, sem paragens
prolongadas;
e) Circular pelo lado direito das pistas;
f) Respeitar as regras de conduta e as indicações dos colaboradores;

3. Proibições aos utentes da Piscina
a) Entrar na área envolvente com roupa ou calçado da rua;
b) Frequentar a Piscina quando se padecer de doença transmissível ou apresentar
qualquer outro problema de saúde, que ponha em causa a qualidade da água ou a
saúde dos restantes clientes;
c) Permitir a entrada a clientes de idade inferior a 14 anos para as pistas de Natação
Livre;
d) Utilizar os balneários do sexo oposto a clientes com mais de 6 anos de idade;
e) Utilizar fatos de banho que debotem ou não estejam devidamente limpos;
f) Levar para o exterior, ou outra zona do clube, material da Piscina;
g) Utilizar cremes, óleos ou qualquer outro produto que prejudique a qualidade da
água;
h) Comer, beber ou fumar na área envolvente da Piscina;
i) Empurrar pessoas para a água ou afunda-las propositadamente;
j) Projectar objectos para a água;
k) Utilizar objectos que possam pôr em causa a segurança do próprio ou dos
restantes utentes da piscina;
i) Cuspir na água ou nos pavimentos;
m) Fotografar ou filmar nas instalações sem autorização da gerência;
n) Saltar para dentro de água na Natação Livre;

o) Utilizar indevidamente as pranchas e os pull-boys;
p) Trazer para a área envolvente qualquer objecto não necessário à
prática da Natação;
q) Treinar apneia e utilizar barbatanas e / ou palas, na natação livre.

4. Espectadores, Visitantes e Responsáveis por Crianças
a) Não é permitido assistir às aulas de natação no cais da piscina;
b) Não é permitido interferir no trabalho do professor ou monitor;
c) Devem respeitar as indicações dadas pelos colaboradores do clube;
d) Devem garantir que os utentes da piscina, sendo menores, utilizam as
instalações sanitárias antes de entrar na piscina.

5. Dúvidas e Omissões
Dúvidas e casos omissos são resolvidos pela gerência.

6. Alterações
O presente regulamento pode ser alterado, tendo em conta as
necessidades do Clube, dos clientes e o funcionamento da Piscina.

A gerência

