
Instal·lació

• Queda prohibit consumir aliments o begudes fora de la zona de Bar&Cafeteria

• No es permet fumar en tota la instal·lació

• És obligatori respectar la resta d’usuaris del centre

• No es permet gravar o fer fotografies als lavabos i vestidors

• És obligatori utilitzar les àrees habilitades per deixar les bosses i els objectes personals.

Sala de Fitness & Activitats Dirigides

• És obligatori utilitzar una tovallola per entrenar i cobrir les màquines

• És obligatori desinfectar les màquines de fitness en acabar d’utilitzar-les

• S’ha de col·locar el material al seu lloc en acabar d’utilitzar-lo

• S’ha de respectar el torn d’ús de les màquines i del material

• En cas de malmenar el material i les màquines per mal ús, l’usuari s’haurà de fer càrrec 
del cost de l’objecte

• Queda prohibida l’entrada a la Sala de Fitness a menors de 16 anys. Els menors de 18 
anys han d’anar acompanyats de l’entrenador físic

• Si s’arriba més tard de 10 minuts a les classes dirigides, no es podrà entrar

• Queda prohibit entrar a les sales amb les sabates de l’exterior

• Utilitzar roba adequada per a l’entrenament.

Zona de Pàdel

• No es pot accedir a les pistes de pàdel si no es té l’autorització del personal

• Les bosses i les ampolles d’aigua s’han de deixar a les zones habilitades

• S’ha d’accedir a les pistes amb el calçat indicat per jugar a pàdel.

Zona de Bar & Cafeteria

• Queda prohibida la venda d’alcohol a menors de 18 anys

• No deixar objectes personals a les taules del bar mentre es fa ús d’altres instal·lacions

• No treure els gots de vidre de la zona del bar.

• Queda prohibit consumir aliments o begudes fora de la zona de Bar&Cafeteria
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