
 

 
 

 

 

 

PROTOCOLO APERTURA PISCINA DE FRIGSA PARA DEPORTISTAS FEDERADOS  

* O horario de apertura será de luns a venres. Será necesario solicitar cita previa o día anterior á reserva e so se 

atenderá unha reserva por chamada. É obrigatorio presentar o DNI para acceder á instalación. 

* O tempo total de permanencia dentro da instalación (entrada á instalación, vestiario, nadar, vestiario e saída da 

instalación) para cada franxa horaria será dun máximo de 60 minutos. En cada franxa horaria a ocupación máxima 

será de un nadador por rúa. 

* Nos intervalos entre franxas procederase á desinfección da instalación.  

* Todos os deportistas federados deberán firmar o primeiro día un compromiso de responsabilidade para o uso das 

instalacións. 

* Antes de acceder ós vestiarios, no “hall” ou pasillo da instalación, deberán quitarse o calzado de rúa e poñer as 

chanclas de piscina para acceder o vestiario. Finalizada a franxa horaria, e no momento de abandonar o vestiario, 

deberán poñer o calzado de rúa no “hall” ou pasillo fora dos vestiarios. Dentro dos vestiarios queda prohibido 

desprazarse descalzo ou con calzado de rúa. 

* Non utillizarán as taquillas dos vestiarios, Todas as súas pertenzas, incluído o calzado de rúa, terán que ir dentro 

da mochila, e esta, deixala nas estanterias da praia da piscina.  

* Queda prohibido o uso das duchas e secadores.  

* Non está permitido o uso do material auxiliar propiedade do concello. Só se poderá usar o material auxiliar 

propiedade de cada deportista, que deberá levar para a súa casa. 

* E obrigatorio cumprir as normas establecidas polas autoridades sanitarias en relación ó COVID19 

 

FRANXAS HORARIAS 

* O acceso a instalación será a hora de inicio da franxa horaria reservada e a saída será a finalización da mesma. 

* Os deportistas terán que saír da auga 15 minutos antes da finalización de cada franxa horaria. 

* A permanencia na praia da piscina será o mínimo necesario. 

  

  


