
Benvolguts/des, 

Us comuniquem que els cursets de natació mainada es reprenen amb normalitat a 
partir del proper dia 1 de març. 

Us fem arribar la normativa referent als cursets de natació de mainada adaptada a les 
directrius de prevenció de la Covid-19 marcades per les autoritats sanitàries: 

• Els cursets es realitzaran a la piscina exterior coberta. Al mes de juny les classes 
es realitzaran a la piscina interior. 

• El punt d’accés a les instal·lacions serà el torn 4, situat a la terrassa del Vora 
Estany (veure mapa). El torn 1 estarà fora de servei durant els propers mesos. 

• Només es podrà accedir a les instal·lacions per aquest torn 4 durant l’horari de 
cursets (entre les 17.00h i les 19.00h i, els dissabtes, entre les 9.00h i les 
12.00h). 

• Per sortir heu de repetir el mateix sistema, en aquest cas pel torn 3. 

• Si necessiteu targeta cotxet (fins a complir 4 anys) la podeu sol·licitar a 
secretaria. En aquest cas, s’entrarà per la porta 2 també a la mateixa terrassa. 

• IMPORTANT: en tots els espais comuns cal portar mascareta. Els cursetistes 
també l’han de dur fins que comenci l’activitat. 

• L’entrada a la piscina serà per les portes d’emergència dels laterals de la 
coberta de la piscina (veure mapa). Es prendrà la temperatura a tothom. 

• IMPORTANT: els cursetistes hauran de portar el banyador posat! Es podran 
treure la roba a la “platja” de la piscina i hauran de deixar la bossa als armaris 
indicats pels entrenadors. 

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

• Els vestidors només es podran utilitzar per tornar a vestir-se i es donaran 15 
minuts després de l’activitat per portar-ho a terme. 

• IMPORTANT: no es podran utilitzar els assecadors de cabell en cap cas com a 
mesura preventiva (Els endolls tampoc funcionaran). Recomanem sortir amb 
gorro o similar per evitar refredats pels cabells molls. 

• 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. 

• Consulta la normativa de baixes i devolucions (inclòs Covid-19): 
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Salutacions, 

CNB - Club Natació Banyoles 

 


