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NORMATIVA D’ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS DE LES PISTES 

D’ATLETISME DE CAN ROSÉS 

• L’ús de la instal·lació quedarà “reduït” a usos concrets i autoritzats per part de la Junta. 

• Els grups tindran un horari d’ús i unes condicions autoritzades segons la petició del 

entrenador responsable del grup. 

• Els socis de l’entitat hauran de fer una sol·licitud prèvia d’ús mitjançant el formulari 

http://gestion.myatleta.com/inscripciones.asp?num_id=2090 on es detallarà les 

necessitats i tipus d’activitat a realitzar. 

• L’usuari rebrà la confirmació de la seva sol·licitud depenent de la disponibilitat d’espai en 

aquells moments. Fins aquell moment no es podrà entendre que l’espai estigui disponible. 

• Als atletes per accedir a les instal·lacions hauran de seguir i respectar les següents normes: 

• Presentació del DNI o fitxa federativa als encarregats d’accés a la instal·lació que 

comprovaran que aquella persona va a la franjà horària i dia assignat. Horari 

d’accés 5 minuts abans i 10 minuts després. 

• Accés amb mascareta. 

• Control de temperatura 

• Es procedirà a la higiene de mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada de la 

instal·lació. 

• S’haurà d’accedir a l’espai assignat seguint les indicacions que rebran per part del 

personal de la instal·lació. 

• El material esportiu sol·licitat prèviament estarà a l’espai d’entrenament. 

• L’atleta deixarà la seva bossa a terra i podrà guardar la mascareta a la mateixa. 

• S’haurà de mantenir la distancia de seguretat en tot moment (mínim 1.5 metres 

en situacions d’estar parat, entre 5-10m en moviment). 

• El material utilitzat caldrà deixar-lo on es va trobar per què així el personal pugui 

procedir a la seva desinfecció. 

• No es podran utilitzar els serveis comuns (vestidors, fonts, etc.). Per tant 

recomanem a tothom que portin ampolles individuals per hidratar-se i una 

tovallola o màrfega per poder-se estirar a terra. 

• S’aconsella que si es toquen obstacles, tanques o parets per estirar es tingui molt 

present la higiene de mans. 

• Els fossars i els matalassos de salts seran d’ús exclusiu per grups bombolla i només 

sota petició amb us de mascareta obligatori. 

• Els conserges podran donar per finalitzada l’activitat de qualsevol usuari que no 

atengui al compliment d’aquestes normes. 

• L’ús de carrils estarà regulat i explicats a la cartelleria de la instal·lació. 

• El gimnàs serà d’us personal i amb neteja personal una vegada feta servir. 

Obligatori ventilació i entrada per porta de vestuaris d’atletisme únicament. 
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