FAQS informatiu VIC ETB
Funcionament del Club Natació Vic – Etb durant el TRAM Nº1
del Pla d’Obertura Progressiva d’Activitats.
Aplicable del 23 de novembre fins el dia que es pugui passar de tram,
en una data per determinar.
En quin horari estarà oberta la instal·lació?
•
•
•

De dilluns a divendres de 07.00h a 21.00h.
Dissabtes i diumenges de 09.00h a 20.00h.
Festius entre setmana de 09.00h a 14.00h.

Es podran utilitzar les piscines?
Si. Es podran fer servir amb reserva horària i cita prèvia.
Com funcionaran les reserves?
Com abans del segon tancament. S’hauran de fer a través de la web habilitada o trucant per
telèfon al 93 885 31 21. Per anar a la piscina les reserves començaran a les hores en punt (07h,
08h, 09h,etc...) i tindran una durada màxima d’una hora. Recordeu que cal fer reserva prèvia i
no assistir-hi sense anul·lar-la es penalitzarà.
Quantes persones hi podrà haver a cada piscina?
Al vas de la piscina gran hi podrà haver un màxim de 20 persones i a la piscina petita un màxim
de 4.
Es podrà utilitzar el gimnàs?
Si. Es podrà fer servir amb reserva horària i cita prèvia.
Com funcionaran les reserves del gimnàs?
Com abans del segon tancament. S’hauran de fer a través de la web habilitada o trucant per
telèfon al 93 885 31 21. Per anar a la sala de fitness les reserves començaran a les mitges hores
(07.30h, 08.30h, 09.30h,etc...) i tindran una durada màxima d’una hora. Recordeu que cal fer
reserva prèvia i no assistir-hi sense anul·lar-la es penalitzarà.

Quantes persones hi podrà haver a la sala de fitness?
A la sala de fitness hi podrà haver un màxim de 12 usuaris al mateix temps.
Es podrà fer ús dels vestuaris?
Només podran fer servir els vestuaris els usuaris de les piscines, en cap cas els de la resta de
serveis o activitats.
Es reiniciaran els cursets de natació i les activitats aquàtiques?
No es podran reiniciar en aquest tram per les limitacions d’espai degudes a les restriccions
d’aforament i pel número màxim de participants. En el moment que estigui previst començar
s’informarà a tots els inscrits.
Es reiniciaran les classes dirigides al gimnàs?
Si però amb un màxim de 8 participants per sessió, inclòs el monitor/a, tal com ens permet el
percentatge d’aforament. Recordeu que cal fer reserva prèvia i no assistir-hi sense anul·lar-la
es penalitzarà. A més, des del 21 de desembre és obligatori utilitzar la mascareta en tot
moment, després de la RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, publicada pel Departament de Salut de la
Generalitat el passat 19/12/20.
Es reiniciaran les activitats a l’aire lliure?
Si, amb un màxim de 6 participants (monitor inclòs).
Es reiniciaran els entrenaments?
Si però complint amb les restriccions d’aforament dels espais que s’utilitzin i reserva prèvia.
En el cas dels entrenaments a l’aire lliure;
•
•

Hi ha una limitació del 50% de l’aforament en instal·lacions a l’aire lliure. (Ex: Escola de
Ciclisme)
També hi haurà limitació de persones quan l’entrenament és a l’aire lliure (sense
instal·lació). Són màxim 6 persones (entrenador inclòs), siguin o no federats. (Ex: Grup
de Córrer, Secció Triatló )

Si tinc algun dubte què puc fer?
Ens pots enviar un correu a info@vicetb.cat o trucar al 93 885 31 21 en l’horari d’obertura de
la instal·lació, a partir de demà dilluns 23 de novembre.

