
NORMAS BÁSICAS DE USO DAS INSTALACIÓNS 
 
1.- O usuario/a das instalacións comprométese a usalas correctamente, coidando o equipamento e 
mailos aparellos para evitar desperfectos ou accidentes derivados dun uso incorrecto deles. 

2.- A condición de usuario/a só da dereito ó acceso ás instalacións para a realización da actividade 
únicamente dentro do horario elexido (os quince minutos da ducha inclusive). 
3.- O usufructo das instalacións durante unha ou varias tempadas non condiciona o dereito das 
instalacións na seguinte temporada. No caso de que durante a petición continuada dun usufructuario/a o 
Concello precisara a instalación para organizar algún evento podería facelo avisando cun minimo de dous 
días de antelación e compensando o horario do citado usufructuario/a tan pronto como fose posible. 
4.- Non se poderá acceder as instalacións a horarios diferentes os asignados. Estes horarios deberán 
respetarse para evitar posibles alteracións no funcionamento doutros grupos. 
5.- Os usuarios/as están obrigados a utilizar roupa e calzado deportivo, e a observar as normais medidas 
de hixiene e limpeza. 
6.- Tódalas actividades organizadas nas instalacións que non sexan supervisadas polo Departamento de 
Deportes do Concello de Malpica, deberán contar co persoal necesario para poder levalas a cabo 
(vixiancia, arbitraxes, manexo o marcador electrónico,). O Concello non se fai responsable da perda ou 
extravío de obxetos de valor nas instalacións deportivas. 
7.- Toda cuestión non prevista nestas normas, axustarase o contido da Lei 10/1.990, de 15 de Outubro, 
do DEPORTE, (no que atañe a recintos deportivos) e Lei 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia. 
8.- O incumprimento destas normas pode dar lugar a baixa definitiva do usuario/a. 
9.- O usuario/a polo feito de formalizar a solicitude de uso das instalacións declara coñecer as presentes 
normas básicas, das cales recibiu unha copia, aceptaas e comprométese a cumprilas. 
10.- O asinante da solicitude faise responsable de todo o que aconteza durante o tempo que 
permanezan nas instalacións, ademais será o responsable da reparación ou reposición en caso de 
pérdida ou extravío do material que falte ou se deteriore nas instalacións. 

 


