PLA DE REOBERTURA
CLUB NATACIÓ SABADELL
Tram 1. Del 23 de novembre al
7 de desembre

HORARI DE LA
INSTAL·LACIÓ
De dilluns a dissabte de 6h a 22h

Diumenges de 7 a 17h

-

ACCÉS A LA
INSTAL·LACIÓ
Accés amb cita prèvia
Cita prèvia obligatòria per a tots els espais i
activitats del Club.
Entra a www.nataciosabadell.com.
Accedeix a l'apartat de reserva de l'activitat.
Utilitza el teu DNI per a l'usuari i el
teu any de naixement per a la clau.
Si teniu problemes d'accés ens envieu un email a
info@nataciosabadell.cat i us activarem de nou el
compte.
L'aformament per a les zones d'exterior no podrà
superar el 50% i per a les zones interiors el 30%.

ACCÉS A LA
INSTAL·LACIÓ
Accés amb carnet i codi QR
Serà obligatori accedir a la instal·lació o bé amb el carnet o
bé amb el codi QR
Si encara no tens el codi QR activat, baixa't l'app SmartTag
QR i activa el teu codi a les recepcions dels nostres centres.
Al Centre de Can Llong les entrades i sortides es faran pels
torniquets habituals degudament senyalitzats, i per la nova
porta del carrer Sarajevo.
Al Centre de Gran Via, l'entrada i sortida es farà per la porta
principal, sent el torniquet de la banda de recepció el
d'entrada i el de la banda de la piscina el de sortida.
Al centre Gran Via la zona d'espera per a l'atenció al
soci es farà al frontó interior per tal d'evitar
aglomeracions.

QUÈ PODRÉ FER
CAN LLONG
Ús de totes les piscines, excepte
piscina de 33.

Crossclub

Ús de les sales d'activitats
dirigides

Fight Club

Ús de les dues sales
de fitness
Activitats aquàtiques incloses a
l'abonament d'adults (cal estar
inscrit a l'horari corresponent), i
classes particulars individuals en
hores convingudes.

Queden exclosos els cursets de
natació de nens i joves.

Àrea Salut
Perruqueria
Centre d'Estètica

QUÈ PODRÉ FER
GRAN VIA
Ús de totes les piscines,
a excepció de la piscina
infantil, actuament en obres.

Pàdel.

Ús de les sales d'activitats
dirigides

Frontó.

Ús de les dues sales
de fitnes.
Activitats aquàtiques incloses
a l'abonament d'adults, i
classes particulars individuals
en hores convingudes.
Queden exclosos els cursets
de natació de nens i joves.

Esquaix.
Futbet, amb distància i
limitació usuaris.
Àrea Salut.
Perruqueria.

NOUS ESPAIS
ALTERNATIUS
Als dos centres trobareu nous
espais, per fomentar l'activitat
esportiva de fitness a l'aire lliure.
Seran nous espais que no
substituiran els actuals. L'objectiu
és oferir més zones d'activitat i a
l'aire lliure.

VESTIDORS I
DUTXES
L'ús dels vestidors serà per als
usuaris de les piscines.
Caldrà que els usuaris que no facin
ús de les piscines vinguin canviats
de casa.
Finalment, l'ús de les dutxes estarà
permès.

REFLEXIONS FINALS
Aquest document és una guia de tot el que es podrà
fer al Club en aquest PRIMER TRAM d'aquesta nova
reobertura.
Com ha dit el Govern no és una fase de desescalada.
La segona onada de la COVID no ha acabat i per tant,
apel·lem també a la corresponsabilitat de tothom,
perquè evitar el contagi també està les nostres mans.
L'ús de la mascareta, el rentat de mans i la distància de
seguretat són molt necessaris i cal respectar-los de
manera estricta.
Si volem seguir practicant esport, fem-ho bé, siguem
responsables, i seguiu les indicacions de les
instal·lacions i del nostre personal.

EL TEU ESPORT. EL TEU CLUB. LA TEVA VIDA
Benvinguts i benvingudes de nou

