ANUNCIO
Apertura de Piscina Municipal de Covelo
ACCESO PISCINA MUNICIPAL DE COVELO 2020
PROCEDIMIENTO DE RESERVA DE CITA PREVIA POR COVID 19
A través da páxina web do Concello de Covelo www.concellodecovelo.es
AFORO máximo permitido por quenda: 90 persoas (65 empadroados – 25 no empadroados)
QUENDAS establecidas:
Mañá de 12:00 a 15:30 horas
Tarde de 16:00 a 20:00 horas
DIAS: De Luns a Domingo do 5 de Xullo a 31 de Agosto
Máximo RESERVAS: 3 Reservas por persoa á semana
PROCEDEMENTO
• A través da web do concello de Covelo
• Reserva persoal e intransferible( máximo de 10 persoas):
Nome apelidos e DNI de todas as persoas
Declaración xurada de cumprimento de requisitos e lei de protección de datos
• As reservas poderanse facer ata unha semana de antelación a partir do venres 3 de xullo.
• As reservas para o mesmo dia deberanse facer:
Ata as 12:00 horas na quenda de mañá
Ata as 16:00 horas na quenda de tarde
• Unha vez admitida a reserva o importe aboarase nas instalacións podéndose acceder na hora de entrada
da quenda ou posteriormente chamando ao teléfono 986 650038
• Dada a limitación do número de reservas para acceder á piscina este ano non estará dispoñible a
adquisición de bonos 2020. Serán válidos os de anos anteriores facendo igualmente reserva previa.
• Si o grado de ocupación do nivel de aforo o permite, o concello incrementará o número máximo de 3
reservas por persoa á semana.
OUTRAS NORMAS DE USO
• As porta da piscina permanecerán pechadas e unicamente se abrirán para saír definitivamente das
instalacións (Non se poderá saír para fumar, merendar, ir mercar…)
•Obrigatorio ducharse e lavado e desinfeccións de mans.
•Deberanse respectar as zonas delimitadas e a distancia de 2 metros.
•Non se utilizarán os vestiarios e duchas interiores.
•O acceso aos baños serán individual.
•Non se poderán practicar xogos de contacto físico nin estarán dispoñibles xogos, flotadores ou
manguitos de uso compartido.
•Respectarase a distancia de 2 metros entre persoas
•Seguiranse en todo caso as normas e indicacións dos socorristas e persoal responsable das instalacións.
En Covelo a 30 de xuño de 2020.
Alcalde
Juan Pablo Castillo Amigo
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