NORMATIVA D'ÚS ROCÒDROM DE
GUISSONA.
Aquesta normativa serà d'obligat compliment pel bon ús i funcionament de la instal·lació, així com per la
seguretat del tots els seus usuaris que en facin ús.
1- Àmbit d'aplicació:
La present normativa serà d'aplicació pel Rocòdrom de Guissona situat al Pavelló 1 d’octubre.
El rocòdrom és de propietat municipal , tot i que la gestió és realitza a través del Centre Excursionista de
Guissona a través de la seva secció d’escalada (a partir d’ara CEG)
2-Distribució:
El rocòdrom està format per dues zones:
-Zona de recepció: Situada a l’entrada al rocòdrom i es caracteritza per estar fora del perímetre de la zona de
caiguda. Aquí és on es podrà fer el canvi de roba i calçat del carrer.
-Zona de bloc: Disposa de matalàs de seguretat. Tot l'espai que pot ocupar l'escalador en la seva caiguda,
independentment del lloc on es trobi, estarà sempre lliure de qualsevol element que pugui lesionar-lo en la seva
caiguda. El matalàs de seguretat haurà d'estar lliure de motxilles o de qualsevol altres objectes.
3- Usuaris.
Per fer ús del mateix, caldrà ser soci del CEG i pertànyer a la secció d’escalada, i serà d’accés lliure per a tots els
usuaris que compleixin els requisits establerts en d’aquesta normativa.
A tal efecte, cada escalador serà el responsable d’obrir i tancar el local, així com de l’ús del rocòdrom i les seves
instal.lacions per part de les persones que l’acompanyen.
4- Accés.
Es donarà un tag RFID que serà unipersonal e intransferible per a l’accés al rocòdrom que caldrà utilitzar cada
cop que s’accedeixi a les instal·lacions, encara que la porta estigui oberta.
El preu a abonar pels usuaris del rocòdrom serà l’establert pel CEG (veure annex), i haurà de ser abonat de la
forma establerta, prèviament a la seva utilització.
En cas de no ser soci de la secció d’escalada, es podrà accedir de forma puntual fent ús de la clau del pavelló i
abonant la quota corresponent (veure annex) .
No obstant, el CEG té la potestat de, com a mesura cautelar, negar l’accés o expulsar a aquelles persones que
incompleixin de forma reiterada algun dels punts de la present normativa i en la restant normativa legal aplicable,
o les accions dels quals posin en perill la seguretat, salut o tranquil·litat dels usuaris.
Tant el CEG com l’ajuntament poden reservar la sala per a activitats col·lectives i programades amb antelació. En
aquestes franges horàries el rocòdrom no es podrà utilitzar.
L’accés a les instal·lacions suposa l’acceptació total de la normativa.
5- Normes de caràcter general.
- Els usuaris, durant el període d’utilització, són responsables dels desperfectes o anomalies ocasionades a les
instal·lacions, pel seu ús negligent o indegut.
- Els usuaris mantindran netes les instal·lacions i respectaran i cuidaran el material esportiu així com a la totalitat
de les dependències i l’equip de calefacció.
- No està permès fumar en el recinte, ni el consum de begudes alcohòliques o drogues.
- No eśta permès menjar ni beure a la zona de bloc.
- Queda prohibida l’entrada d’animals a la instal·lació.
- El CEG no es fa responsable dels objectes de valor i material personal que es trobi en la instal·lació.
- Els menors que vulguin fer ús de les instal·lacions hauràn d’estar acompanyats en tot moment per un adult que
els supervisarà i se’n farà càrrec.
- S'utilitzarà el WC del camp municipal d’esports que restarà obert per a aquest ús.
- El número d’escaladors simultanis als plafons del rocòdrom és un màxim de 10 al mateix moment.

- La responsabilitat objectiva del CEG es limitarà al funcionament habitual de la instal·lació i no abastarà en cap
cas les lesions que es deguin al capteniment, voluntari o involuntari, de l’usuari, a la seva imperícia o temeritat o,
en fi, a la inadequació del material per ell emprat.
6- Normes específiques.
És obligatori :
- L’ús de peus de gat per accedir a la zona de bloc.
- Comunicar el més aviat possible qualsevol deteriorament o anomalia que posi en perill la integritat de les
persones o el correcte funcionament de la instal·lació.
Queda prohibit :
- Accedir a la zona del matalàs amb calçat de carrer.
- Escalar amb una ferida oberta que pugui sagnar.
- Escalar amb calçat inadequat o descalç o amb el tors nu.
- Alterar els elements de la paret i preses, pintar o retolar la instal·lació.
- Accedir amb la magnesera a la zona dels matalassos.
Es recomana :
- Realitzar estiraments i escalfar adequadament abans de començar a escalar.
- Recollir-se el cabell i desfer-se d’objectes personal com arracades, braçalets, penjolls...
- Escalar amb la protecció d’un company.
7- Interpretació i buit.
El vocal de la secció d’escalada tindrà la facultat d’interpretar i resoldre els dubtes que es plantegin com a
conseqüència de l’aplicació de la present normativa i en cas de dubte ho transmetrà a la Junta del CEG.
Formulari d'inscripció a la secció d'escalada del CEG
NOM:

COGNOMS:

DNI:

DATA NAIX:

NºSOCI CEG:

ADREÇA:

POBLACIÓ:

CP:

TEL:

MAIL:

Quota(a banda de la quota de soci del CEG):

Mensual (5€/mes)

Anual (50€/any)

Autoritzo al Centre Excursionista de Guissonenc a carregar les quotes de pagament a través de numero de
compte següent:
NOM BANC O CAIXA:

TITULAR DEL COMPTE:

NUM. IBAN COMPTE:

Com a menor d’edat, _________________ _____________________ com a tutor/a, pare, mare del menor amb
DNI _______________________ l’autoritzo a la pràctica de l’escalada al Rocòdrom, assabentat de les normes.
Expresso que:
Desitjo formar part del CEG i la seva secció d'escalada.
Conec i accepto la normativa d'ús de les instal.lacions del rocòdrom.
Em declaro conscient dels riscos que suposen l'ús de les instal·lacions. Per això, assumeixo plenament la responsabilitat que comporta aquest ús i declaro ser responsable de les lesions
que em pugui infligir l'ús del rocòdrom.
Assumeixo que el no compliment de la normativa d'ús del rocòdrom implicarà una baixa de l’entitat i la inhabilitació per accedir de nou a les instal·lacions.
La cessió d’aquestes dades representa l’autorització al Centre Excursionista Guissonenc perquè tracti les dades, d’acord amb el que disposa la llei 15/1999 de 13 de desembre i la llei
34/2002 d’11 de juliol i les Directives 95/46/CE i 2000/31/C, dins de l’àmbit propi de l’Entitat, per a poder dur a terme les funcions que té encomanades segons el seu estatut, així com perquè
les pugui cedir a aquelles entitats públiques i privades a les quals estigui obligat per imperatiu legal o per donar compliment a les seves funcions, amb les quals tingui prèviament concert o
contracte regulador de transferència de dades de caràcter personal o d’informació sobre persones. Si ho desitges tens el dret d’eliminar i/ o modificar les teves dades.
L’informem que les seves dades personals seran incloses en un fitxer titularitat del CEG amb la finalitat gestionar l’accés al Rocòdrom. Per exercitar els seus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició o qualsevol altra consulta sobre les seves dades personals, pot enviar-nos un correu electrònic a rocoguissona@gmail.com, acreditant degudament la seva identitat.

SIGNAT

SIGNAT TUTOR

Guissona ___ de ________ de 20

