NORMATIVA PISTA PATINS/MONOPATÍ VINARÒS
VOLS ANAR A LA PISTA DE PATINS / MONOPATÍ O PARC DE PATINS DE VINARÒS? ABANS
DE TOT, DES DEL CME ET DONEN TOTA LA INFORMACIÓ QUE NECESSITES
Sabies que la Pista de patins/monopatí és un recinte catalogat de risc?
Doncs si, són recintes esportius que per la pròpia pràctica esportiva (monopatí, bicicleta, patinets i
patins) i la dificultat de l’ús dels diferents mòduls, genera un alt risc de caigudes i lesions.
Coneixes la normativa de la Pista de patins/monopatí?
Pots descarregar-la al web del CME: www.esports.vinaros.es
Saps l’objectiu d’aquesta normativa?
Garantir la seguretat dels usuaris d’aquest espai esportiu de risc.
Què has de fer per poder fer ús d’aquest recinte esportiu?
Aquest recinte al ser de risc, tot i ser un espai d’accés lliure, requereix que els usuaris segueixin
obligatòriament el següent procediment per rebre autorització del CME:
1. Adreçar-se a l’oficina del CME per rebre la normativa del recinte.
2. Signar la declaració responsable i autorització pare/mare, en cas de menors.
3. Rebre el carnet d’autoritzat, un cop realitzats els passos 1 i 2. Tothom ha de tenir els
carnet d’autoritzat pel CME per poder accedir al recinte.
A destacar de la normativa:
• Amb l’objecte d’evitar accidents i problemes entre els usuaris més experts i nous iniciats,
es determinen unes franges horàries i uns requisits en funció de l’edat.
◦ Menors de 12 anys
▪ Autorització pare/mare
▪ Ús obligatori de proteccions
▪ Acompanyats i controlat sempre per un adult
▪ Horari restringit: de dilluns a divendres de 17,00 a 18,00 hores. Dissabtes i
diumenges i festius de 9,00 a 17,00 hores.
◦ Menors de 12 a 18 anys
▪ Autorització pare/mare
▪ Ús obligatori de proteccions
▪ Horari no restringit: poden accedir al recinte en tot l’horari.
◦ Majors de18 anys
▪ Recomanació ús de proteccions
▪ Horari no restringit: poden accedir al recinte en tot l’horari.
• Recordar que és un recinte esportiu de risc i no un parc infantil. Està totalment prohibit
jugar en tot el recinte.
• L’accés al recinte és per a fer ús dels mòduls. Els nous iniciats, que simplement vulguen
patinar, hauran d’adreçar-se al altres zones aptes per a patinar, com per exemple,
l’esplanada de l’Envelat de l'Atlàntic.

Els usuaris que NO estiguen autoritzats pel CME, amb carnet, o NO pertanyen al club
esportiu local, seran expulsats del recinte per la Policia Local.

