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NORMAS DE UTILIZAÇÃO DA ESCOLA DE NATAÇÃO 

 

FUNCIONAMENTO 

1. N a utilização do Com plexo Municipal de Piscinas de G uim arães é reservado o direito de adm issão, 

obrigando-se os seus utilizadores ao pagam ento prévio das respectivas taxas de utilização e ao 

cum prim ento das norm as existentes; 

2. N ão será perm itida a entrada a pessoas que não ofereçam  garantias para a necessária higiene da água 

ou do recinto e sem pre que se julgue necessário, pode ser exigida aos utentes declaração m édica 

com provativa do seu estado de saúde; 

3. Só é perm itida a circulação, nas zonas de exercitação, com  equipam ento adequado; 

4. As crianças m enores de 12 anos de idade, só poderão usufruir das instalações quando se fizerem  

acom panhar por um  adulto; 

5. É obrigatório tom ar duche antes da utilização das piscinas; 

6. É obrigatório o uso de fato de banho ou calção, chinelos e de touca na área das piscinas; 

7. N ão é perm itido correr, saltar ou m ergulhar nas piscinas; 

8. N ão é perm itida a utilização das piscinas após a aplicação de crem es e outros produtos susceptíveis de 

alterar a qualidade da água; 

9. N ão é perm itido m ergulhar fora da actividade pedagógica ou no início de actividade; 

10. N ão é perm itido cuspir para o chão ou para a água; 

11. N ão é perm itida a utilização dos espaços determ inados para leccionação das aulas, no tanque de 

aprendizagem  e piscina de com petição, durante o período de funcionam ento das classes da Escola de 

N atação; 

12. N ão perm itido, ao aluno, entrar no espaço determ inado para a aula (tanque de aprendizagem  e 

piscina de com petição), sem  autorização prévia do professor; 

13. N ão é perm itida a utilização do tanque chapinheiro por adultos, excepto se estes estiverem  a 

acom panhar crianças; 

14. N ão é perm itido objectos susceptíveis de ferir terceiros, nom eadam ente o uso de anéis, pulseiras, 

relógios, brincos, etc; 

15. É im perioso que se respeite e cum pra as indicações afixadas nas diversas áreas das instalações; 

16. Só podem  ser guardados objectos pessoais ou vestuário no cacifo correspondente à chave que lhe é 

entregue na recepção aquando da entrada, pelo tem po de um  período de utilização; 

17. A  Tem po Livre é que determ ina os espaços para a leccionação das classes, de acordo com  os horários 

da Escola de N atação e os espaços para a utilização de regim e livre. 


