
 

 

NORMES DE CARÀCTER GENERAL

C.E. LA XIRUCA FORADADA - Plaça de la Vila, 1 

 

1. Tots els usuaris autoritzat
normes d'ús i de funcionament, 
pugui dictar el C.E. La Xiruca Foradada
 

2. No es permet l’ús de les instal·lacions a menors d'edat, si no van 
acompanyats de persones majors d’edat, ja siguin els pares o adults 
amb la corresponent autorització paterna/materna.
 

3. Els usuaris, o les persones que els representin, 
d'utilització, seran responsables dels desperfectes o anomalies 
ocasionades en les instal·lacions, pel seu ús negligent o indegut.
 

4. Els usuaris mantindran netes les instal·lacions.
 

5. Els usuaris respectaran i cuidaran el material esportiu, mobiliari, així 
com la totalitat de les dependències.
 

6. No està permès fumar en el recinte.
 

7. No es permet menjar a la zona del rocòdrom. Tampoc s’hi permeten 
llaunes i envasos de vidre.

 

8. No està permesa la presencia d'animals
 

9. En els períodes d'entrenament, classes lectives o campionats, el públic 
freqüentarà únicament les zones 
 

10. El C.E. La Xiruca Foradada no es fa responsable dels danys, lesions o 
accidents que puguin ocórrer als usuaris per la pràctica esp
 

11. El C.E. La Xiruca Foradada, no respon dels objectes de valor dipositats 
en la instal·lació. 
 

12. No és permet l'entrada de bicicletes, patins o monopatins, ni vehicles a 
motor a la zona reservada pel rocòdrom.
 

13. L'Entitat o persona autoritzada per 
de vetllar pel compliment de les normes establertes, essent alhora 
responsable que aquestes es compleixin. Quan es tracti de col·legis, 
grups o escoles de promoció, serà la persona que dirigeixi l'activitat 
l'encarregada de vetllar pel compliment del descrit anteriorment.
 

14. En les activitats esportives (entrenaments, competicions o classes) 
haurà de ser-hi present la persona responsable o substitut degudament 
acreditat, sense la qual no es podrà començar. Així mateix, 
exigir l'acreditació a la totalitat dels usuaris.
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