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NORMATIVA D’ÚS ESPECÍFIC
SALA D'ACTIVITATS FÍSIQUES - CASTELLÒDROM
El terra d’aquesta sala és d’ús específic degut al component del terra tou (cautxú) especial per a poder
realitzar activitats físiques, esportives o de relaxació de petit format.
El terra de cautxú cal que estigui sempre sec i el més higiènic possible, per aquesta raó s’especifiquen les
següents normatives:
1. Cal entrar al recinte sense calçat, preferentment amb mitjons nets i específics per l’ocasió, per
mantenir l’espai el més higiènic possible.
2. No és permès l’entrada de begudes ni de menjar a la zona de cautxú.
3. S’aconsella portar una tovallola petita per anar-se eixugant la suor.
4. Les portes de les finestres no s’han d’obrir en cap cas sense autorització prèvia del Centre.
5. L’aire condicionat està regulat per defecte segons les recomanacions Europees de Consum i Energia a
26º a l’estiu i entre els 19 i 21 a l’hivern. Si es vol modificar la temperatura cal consultar-ho prèviament al
Centre.
6. Cal respectar el silenci durant la realització de les activitats ja que poden haver altres entitats que estan
treballant al Centre. Cal tenir especial cura de no fer aldarulls durant l’entrada i la Sortida a l’aula.
7. Les activitats amb música s’hauran de comunicar prèviament al Centre.
8. Cal respectar l’aforament màxim de la sala amb 35 persones dretes i 15 si la pràctica es a terra i estirats.
Excepte Assaig Castellers.
9. Cal respectar estrictament l’hora de tancament del Centre, per tant a les 21,45 i a les 21,55h s’avisarà per
megafonia del tancament del recinte, i així donar marge als usuaris a poder abandonar les dependències
de forma tranquil·la i ordenada.
10. Al marxar de la sala, haurà de quedar neta i amb les mateixes condicions que us l’heu trobat.
11. Qualsevol incidència haurà de ser comunicada a la Direcció del Centre.

El Consell de Centre,

Molins de Rei, 15 d’ octubre de 2014

