PROGRAMACIÓ D’USOS I ESPAIS - CENTRE NATACIÓ MATARÓ
(FASE 2 DEL DILLUNS 8 AL DIUMENGE 14 DE JUNY)

ESPAI

AFORAMENT A CADA FRANJA

TOTAL INSTAL·LACIÓ

212 PERSONES

PISCINA OLÍMPICA

48 PERSONES

PISCINA 25X12

24 PERSONES

GIMNÀS

16 PERSONES

CICLISME INDOOR

17 PERSONES

VESTIDORS GENERALS
SOLÀRIUM: GANDULES, GRADERIES,
PISCINA TRIANGULAR, ETC.

16 + 16 PERSONES
107 PERSONES

TOTAL AFORAMENT DIARI: 1.060 PERSONES

FRANGES HORÀRIES PER FER LA RESERVA
DE DILLUNS A DIVENDRES

DISSABTE I DIUMENGE

06.00 – 09.00

07.30 - 09.00

09.45 – 11.45

09.45 – 11.45

12.30 – 14.30

12.30 – 14.30

15.15 – 17.15

15.15 – 17.15

18.00 – 21.30

18.00 – 21.30

NORMES D’TILITZACIÓ:
●

●
●
●
●

●
●
●

●

●

Per no sobrepassar l’aforament legal en aquesta fase i donar cabuda al màxim número
de socis, es determinen les franges horàries esmentades, amb el número de persones
totals i per cada espai determinat, i es imprescindible l’accés amb reserva de cita prèvia
Entrada amb mascareta. Control d’accés amb polsera (qui no en disposi li serà facilitada
a Recepció i cobrada per rebut bancari. Preu: 2,5 euros)
A l’entrada a la instal·lació i al gimnàs, cal administrar-se una dosi de gel hidroalcohòlic
L’ús de gandules i maquinària del gimnàs s’ha de fer sempre sobre la tovallola personal
L’aforament dels vestidors generals permet l’estada de màxim 32 persones en un
mateix moment (16 al femení i 16 al masculí). Per aquesta raó, els socis ens hem
d’autoregular l’accés. Hem dissenyat un sistema de cartolines de color penjades a
l’entrada dels mateixos que indica si l’aforament ja està complet o altrament s’hi pot
entrar. Cada soci que hi accedeixi, ja sigui a l’entrada o a la sortida, recull una cartolina
i la manté amb ell mentre s’està canviant. Quan surt del vestidor, la torna a deixar
penjada. Si hi ha cartolines a l’entrada, hi podem accedir. Si estan esgotades, ens hem
d’esperar fins que surti algú i deixi la cartolina penjada
La resta d’espais amb aforament màxim seran controlats periòdicament pel personal
del Centre. En cap cas si podrà accedir si l’aforament ja està complet
Fins la propera fase, les dutxes i les saunes dels vestidors no es poden utilitzar. Sí que
es pot fer us de les exteriors, però sense rentar-se amb sabons o similars
A diferència d’aquesta primera setmana de re-obertura, els carrers laterals de la piscina
olímpica es destinaran al bany recreatiu (no autoritzat fins aquesta fase), en tant que els
10 carrers restant seguiran estan destinats a natació esportiva dels socis
La piscina coberta de 25x12 estarà destinada a l’entrenament dels esportistes, tret de
les franges horàries de 10 a 12 i de 15.30 a 16.30 que podrà ser utilitzada pels socis que
prefereixin nedar en piscina coberta. En aquests trams horaris esmentats, els esportistes
utilitzaran 4 carrers de la piscina olímpica
A partir de dilluns, els menors de 14 anys podran accedir a la instal·lació, sempre
acompanyats d’un adult que en serà el responsable. En tots els casos, adults i menors
de 14 anys, hauran d’haver reservat amb cita prèvia per poder accedir al Centre, i
hauran de fer-ho per telèfon o per correu electrònic

ALTRES ACTIVITATS i ESPAIS NO AUTORITZATS O NO PREVISTOS EN AQUEST MOMENT:
●

●
●

ACTIVITATS DIRIGIDES
Cursets de natació, aigua-gim, aigua i salut, fitness, pilates, spinning, ioga,.....
(D’acord amb normativa Gobierno)
SERVEI DE BAR A LA TERRASSA
(Previst per dissabte 13 de juny)
SORTIDA A LA PLATJA
(D’acord amb normativa municipal)

