
 

NORMATIVA A SEGUIR AL PAVELLÓ MUNICIPAL DE SERÒS. 

 

JUGADORS/ES: 

1. Tant l’entrada com la sortida es faran per la recepció, tenint en compte que s’han 

de respectar els circuïts d’entrada i sortida. 

2. Es podrà accedir a les instal·lacions 45’ abans de l’inici del partit. 

3. Accedirà a les instal·lacions tot l’equip junt ( tant els jugadors/es com el cos 

tècnic). 

4. Es recomana venir amb la roba de joc ficada per no haver de fer ús dels vestuaris. 

5. La mascareta és obligada fins al moment de començar l’activitat i un cop acabada 

la mateixa ( fins l’inici de l’escalfament i un cop finalitzat del partit). 

6. L’accés a la pista de joc es farà per la porta de la pista 1 ( la del final del passadís) i 

la sortida per la porta de la pista 2 (la de la banda de l’escenari) 

VESTUARIS: 

1. Es recomana no fer ús dels vestuaris. 

2. Si s’hagués de fer ús dels vestuaris serà solament per canviar-se de roba. Les 

dutxes no es podran utilitzar. 

3. L’entrada i sortida dels mateixos es farà per la porta del passadís. La que dóna 

directament a la pista romandrà tancada.  

4. Dins del vestuari es portarà mascareta. 

PÚBLIC: 

1. Es permet assistir com a públic a 2 acompanyants per jugador/a. Sempre i quan 

no es superi el límit de 57 persones (en el cas que coincideixin 2 partits el nombre 

d’acompanyants serà d’1). 

2. El públic podrà accedir a la graderia 5’ abans de l’inici del partit i haurà de sortir 

tan bon punt el partit finalitzi (aquest temps es pot veure modificat pels 

responsables de cada partit si ho creuen convenient per impedir aglomeracions) 

3. L’entrada es farà per les portes de la graderia i la sortida serà per la recepció. 

4. Per entrar s’haurà de facilitar el nom i cognoms al responsable del registre. 

5. És obligatori portar la mascareta i restar assegut a la seva localitat. 

 

 

Demanem comprensió i responsabilitat en el compliment d’aquestes mesures per evitar 

contagis i per al bon funcionament de les instal·lacions. 

PRACTIQUEM UN ESPORT SEGUR! 


