
 

NORMATIVA D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL RACÓ DELS PETITS DEL CLUB NATACIÓ BARCELONA 

 

 Seran usuaris del Racó dels Petits els nens/es en edats compreses entre 4 i 12 anys, que 
siguin socis o de pares socis del Club Natació Barcelona. Els menors de 0 a 4 anys han 
d’estar acompanyats dels pares o de la persona que ostenti la seva pàtria potestat.  

 La rati no podrà ser superior a 12 nens/es per monitor. 

 Els usuaris estan obligats a fer un ús correcte de les instal·lacions i del material 
disponible al Racó dels Petits.  

 Els usuaris hauran de manifestar el degut respecte tant a la resta dels usuaris com al 
personal encarregat del servei.  

 Els usuaris hauran d'atendre les indicacions i ordres donades pels responsables del 
servei en quant a la utilització de les instal·lacions, del material i al desenvolupament de 
les activitats programades.  

 S’hauran de respectar els horaris d'entrada i sortida (de dilluns a divendres de 18:15 a 
20:00 hores i dissabtes, diumenges i festius de 12:00 a 17:00h). 

 Els usuaris han de venir sempre, acompanyats del familiar o tutor per a deixar les seves 
dades. Sinó, el personal del servei pot no deixar entrar al nen/a. 

 Els familiars o tutors estan obligats a estar localitzables a tot moment i tenen el deure 
de recollir als seus fills amb un màxim de 15 min si els responsables del servei així els hi 
comuniquen per motius com a malaltia, petició expressa del menor, etc.  

 Els familiars o tutors, no poden abandonar les instal·lacions del Club durant la 
permanència dels menors en el Racó dels Petits.  

 Els familiars o tutors estan obligats a signar la declaració de responsabilitat conforme es 
coneix la normativa i accepten les condicions.  

 Els nens/es acudiran al Racó dels Petits amb roba còmoda, desaconsellant-se aquella 
vestimenta que impedeixi l'autonomia dels nens/es. Així mateix convé que els pares 
siguin conscients que en les diferents activitats s'utilitzen materials que poden danyar 
en casos esporàdics la roba dels seus fills.  

 En el cas que el nen/a vagi a ser recollit per persones diferents a les habituals els pares 
o tutors hauran d'avisar als responsables del servei. 

 En finalitzar l'horari del Racó dels Petits, recolliran als seus fills almenys 5 minuts abans 
de l'hora de tancament.  

 


