
Benvolgudes famílies,  

Amb l’objectiu d’aconseguir un correcte funcionament de les instal·lacions, us informem de 

tot un seguit de normes que  s’aplicaran a partir del gener. Desitgem que entre tots vetllem 

pel seu compliment pel bé del col·lectiu. 

NORMES DE VESTIDORS 

• Els entrenadors, com a responsables dels seus equips, hauran de vetllar per que tots els 

esportistes facin un us adequat del vestidor i hi romandran amb l’equip fins que hagi 

marxat tothom. 

• Els pares/mares dels esportistes de la categoria Minis, apart del personal del club, són 

els únics autoritzats a entrar als vestidors per ajudar a equipar/desequipar als seus fills 

(únicament abans i després l’entrenament). 

• És imprescindible respectar els horaris i el temps d’utilització dels espais. Quan s’ha 

acabat l’entrenament, després de la dutxa i un cop recollides les bosses, s’ha 

d’abandonar el vestidor i no es pot tornar a entrar.  

• El punt de recollida dels esportistes serà el vestíbul del Pujolet. Si l’esportista s’ha 

d’esperar, el punt de recollida serà a la grada del pavelló. 

• L’estic i la pilota només es poden utilitzar a la pista, no als vestidors i ni als passadissos. 

• Cal evitar corredisses pels passadissos, tant amb patins com sense. 

NORMES DE PISTA 

• En els entrenaments de la pista exterior els esportistes han d'accedir-hi a través de la 

porta principal del Pujolet. 

• La porta d'emergència només es pot utilitzar per les persones encarregades de treure 

i/o entrar material (porteries, fustes, etc.) 

• Només poden accedir al magatzem les persones que hagin de fer-ne ús (entrenadors, 

delegats, personal de material, etc.). No es tracta d’un espai per jugar i no hi està permès 

l’accés dels esportistes sense l’acompanyament d’un entrenador. 

• No es poden utilitzar les pilotes de futbol sala en cap circumstància ja que pertanyen a 

un altre club. 

 


