REGULAMENTO INTERNO
1– A piscina municipal destina-se fundamentalmente,
á aprendizagem de natação e, complementarmente, a
manutenção, recreio e ocupação dos tempos livres.

A AGÚA DA PISCINA MUNICIPAL



A água da piscina municipal quando dá entrada
na cuba cumpre os parâmetros da água para
consumo público.



Os utentes são o principal veículo de contaminação da água (secreções bocais, nasais, gorduras cutâneas, cosméticos, etc.)



A temperatura elevada da água (Diretiva CNQ
23/93, entre 26 - 28ºC) e humidade são favoráveis ao rápido desenvolvimento de microrganismos (bactérias, fungos, vírus, etc.), quer ao nível
da piscina como em zonas de apoio: balneários

5– È expressamente proibido fumar ou comer em
qualquer zona das instalações.



Os desinfetantes não são inócuos para os utentes.

6– Não é permitida a pratica de jogos e de saltos para
a água.



Adotar as medidas educacionais divulgadas,
minimiza os riscos de contaminação e diminui as
quantidades de desinfetantes para a inativação
dos microrganismos.

2– O horário da piscina é fixado pela Câmara Municipal.
3– A entrada nas piscinas é vedada aos indivíduos
que não ofereçam condições de higiene ou que pelas
suas atitudes ofendam a moral pública.
4– A Câmara não se responsabiliza por qualquer objeto ou valor pessoal perdido ou deteriorado no interior
das instalações, nem por acidentes resultantes da
imprevidência ou deficiente uso das instalações.

7– Não é permitido o acesso á zona de banhos sem o
equipamento obrigatório
8– É obrigatório o uso de fato de banho, touca e chinelos.

PISCINA MUNICIPAL
DE
SEVER DO VOUGA



9– É obrigatória a passagem pelo chuveiro e lava-pés
antes da entrada na zona de banhos.
10– Os menores se necessário acompanham os adultos para o respetivo balneário.
11– Não é permitida a utilização da piscina com qualquer tipo de maquilhagem.
Av. Com. Aug. Martins Pereira
3740-256 Sever do Vouga
Telefone: 234 556 206
Correio: piscina@cm-sever.pt

GUIA INFORMATIVO

ESCOLA MUNICIPAL NATAÇÃO

ESCOLA MUNICIPAL NATAÇÃO

REGIME LIVRE

NATAÇÃO

HIDROGINÁSTICA
SEG

TER

QUA

QUI

SEG

SEX

QUA

QUI

SEX

10h00 11h00 11h00 11h00 11h00
Ás
Ás
Ás
Ás
Ás
18h45 11h50 18h45 11h50 17h45

10h00 10h00 10h00 10h00
Ás
Ás
Ás
Ás
10h50 10h50 10h50 10h50

HORÁRIO

TER

Segunda a sexta 10h00 ás 20h00
Sábado 09h00 ás 12h00

- Secretaria encerra uma hora antes do fecho da
piscina
INSCRIÇÕES





Ingressos de 60 minutos desde entrada
até saída das instalações.
Por questões de espaço as entradas
podem ser canceladas.
Em regime livre a atividade dos utentes é
da sua exclusiva responsabilidade

INSCRIÇÕES











TAXAS HORA




Aposentados/Utentes de pista - 0,85€
Menores/estudantes

- 1,10€

Adultos

- 1,65€

São feitas na secretaria da Piscina com prévio
acordo das monitoras
As taxas são pagas na secretaria na primeira
semana do mês
As aulas que não forem ministradas por motivos
imputáveis á piscina serão remarcadas
Os utentes são portadores de um cartão p/ controlo das entradas
Os alunos só poderão entrar na água após controlo e autorização da monitora
A entrada nos balneários só é permitida 5
minutos antes da aula






São feitas na secretaria da Piscina com prévio
acordo das monitoras
As taxas são pagas na secretaria na primeira
semana do mês
As aulas que não forem ministradas por motivos
imputáveis á piscina serão remarcadas
Os utentes são portadores de um cartão p/ controlo das entradas
Os alunos só poderão entrar na água após controlo e autorização da monitor
A entrada nos balneários só é permitida 5 minutos antes da aula
TAXAS MENSAIS

TAXAS MENSAIS
Aposentados

Adultos

1 x semana - 5,10€

2 x semana - 6,60€

2 x semana - 19,95€

2 x semana - 7,70€

Menores/estudantes

3 x semana - 11.00€

2 x semana - 13,20€
1 x semana - 8.20€

