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Normativa referent a les activitats aquàtiques (Aiguagim, natació 

esportiva, aiguagim per a embarassades, natació adults o aigua salut) practicades 

a  la piscina exterior a partir d’octubre. A causa de la situació excepcional que 

estem vivint, l’hem hagut d’adaptar a les directrius de prevenció de la 

Covid-19 marcades per les autoritats sanitàries: 

• El punt d’accés a les instal·lacions serà l’habitual per l’entrada principal i el 
torn interior i, per sortir, els dos torns exteriors (veure mapa).

• Els no socis han de passar a buscar la targeta d’accés a secretaria, que 

obrirà 15 minuts abans i funciona fins mitja hora després de l’activitat.

• En tots els espais comuns cal portar mascareta, inclosos els vestidors 

(excepte per dutxar-se).

• L’entrada a la piscina serà per les portes d’emergència dels laterals de la 

coberta de la piscina (veure mapa).

• IMPORTANT: s'haurà de portar el banyador posat. Es podrà treure la roba a la 

“platja” de la piscina i s'haurà de deixar la bossa als armaris indicats pels 

entrenadors.

• Un cop acabada l’activitat, es podran utilitzar les dutxes de la platja de 
la piscina per esbandir-vos el clor, però no les dels vestidors 

(estaran inutilitzades).

• Els vestidors només es podran utilitzar per tornar a vestir-se i es donaran 15 
minuts per portar-ho a terme*.

• IMPORTANT: no es podran utilitzar els assecadors de cabell en cap cas 

com a mesura preventiva. Tampoc funcionen els endolls.

• La sortida de la piscina s’efectuarà per les portes dels vestidors (veure 

mapa)*.

• Totes aquestes mesures es prenen per evitar contagis i per poder netejar 

l’entrada i la sortida de la piscina cada vegada que un grup entra o surt.

*Qui vulgui pot utilitzar els vestidors de l’edifici principal. En aquest cas, s’haurà de

sortir per la porta d’emergència situada al costat oposat dels vestidors (veure mapa).

http://www.cnbanyoles.cat/
http://www.cnbanyoles.cat/FitxersWeb/20/mapa-activitats-dirigides-(matins-i-tardes).pdf
http://www.cnbanyoles.cat/FitxersWeb/20/mapa-activitats-dirigides-(matins-i-tardes).pdf


club natació banyoles 
ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA 
Passeig Antoni Gaudí, 3 –Apartat 28 – 17820 Banyoles (Girona) 
Tel. 972 57 08 59 – Fax 972 57 50 17 
e-mail: cnbanyoles@cnbanyoles.cat 

Entitat declarada d’Utilitat Pública, segons JUS/1319/2019, de 15 de maig, publicat al DOGC núm. 7880 de 22 de maig de 2019. 

N.I.F. G17033887 http://www.cnbanyoles.cat 

http://www.cnbanyoles.cat/

