Regulamento da Piscina
O controlo da qualidade Higieno-Sanitária e a segurança de quem
utiliza o complexo de piscinas é uma preocupação da Fundação Inatel,
obviamente, deverá ser também uma preocupação dos utentes.
Principais normas de utilização do Complexo de Piscinas da
UH Oeiras da Fundação Inatel - Oeiras
O complexo de Piscinas funciona das 9h às 18h 30m de terça a domingo;
1. A utilização do complexo de piscinas é reservada a hóspedes da UH
Oeiras e associados da Fundação Inatel que apresentem o cartão de
associado com quota atualizada junto com um documento de
identificação com fotografia;
2. Cada beneficiário associado apenas pode utilizar o seu cartão actualizado
para adquirir ingressos para os elementos do seu agregado familiar
(cônjuge e filhos menores).
É obrigatório o uso dos lava-pés e do duche antes da entrada na piscina
(incluindo o cais das piscinas).
É interdito o uso de traje e calçado de rua nas zonas de banho (incluindo o
cais das piscinas);
3. É interdito o transporte e consumo de bebidas nas zonas de banho
(incluindo o cais das piscinas);
4. É interdito reservar lugares nas cadeiras, mesas e espreguiçadeiras com
toalhas, sacos ou outros objectos. Os nossos colaboradores recolherão os
objectos deixados a marcar os equipamentos; estes são considerados
como abandonados e não nos responsabilizamos pela sua guarda;
5. É interdito utilizar a piscina com barbatanas, óculos de pesca submarina,
bóias, bolas e colchões;
6. É interdito “mergulhar”, correr ou jogar à bola no interior do complexo;
7. É interdito transportar espreguiçadeiras, cadeiras e chapéus de sol para
zonas não destinadas a esse equipamento;
8. É interdito retirar equipamento da zona de esplanada de apoio ao Bar;
9. É interdita a entrada no complexo de piscinas a animais, com excepção
para os animais guia;
10. Através da sua equipa de segurança a Direcção da UH pode assumir a
exclusão de utente(s) que pelo seu incorrecto comportamento e que
coloquem em causa a segurança e o bem estar dos restantes
utilizadores;
11. A utilização do complexo de piscinas (incluindo os balneários e cacifos)
é da exclusiva responsabilidade dos utentes e a Fundação Inatel não
pode ser responsabilizada por danos causados pela utilização incorrecta
das instalações e/ou equipamentos.

