REGLAMENT INTERN DE BIKE AVENTURA
El present reglament té per finalitat regular les normes bàsiques i elementals d’ordreintern del
complex esportiu i recreatiu de Bike Aventuraper assegurar elseu bon funcionament i la
promoció dels seus valors humans, convivencials, esportius i de salut.
1.- Es consideren persones usuaries de Bike Aventura totes aquelles que disposen del corresponent
abonament o altra modalitat de dret a l’ús de les instal·lacions.
Tenen accés i dret d’ús als serveis de Bike Aventura els abonats, usuaris particulars i col·lectius, sempre
que abonin el preu estipulat.
2.- Es permet la presencia d’espectadors i acompanyants sempre i quan respectin el present reglament,
i que pel seu nombre o comportament no dificultin les activitats propies de Bike Aventura. L’accès
d’aquests al recinte és gratuït.
3.- Com a normes convivencials i de salut per totes les persones que accedeixin al recinte de Bike
Aventura s’estableixen les següents:
a) No es permet fumar.
b) Cal emprar les papereres i abstenir-se de llençar deixalles en cap lloc no destinat específicament a
les mateixes.
c) És obligatori actuar en tot moment amb respecte i educació vers la resta d’usuaris i persones que
estan al recinte.
d) Cal complir les instruccions i indicacions que adrecin els responsables i el personal de Bike
Aventura, tant als esportistes com als acompanyants i espectadors.
e) És obligatori mantenir educació i respecte envers els responsables i el personal de Bike Aventura.
f) És prohibit de cridar y produir soroll dintre del recinte, ja sigui elevant el to de veu o mitjançant
aparells de reproducció del so, així com mantenir qualsevol mena d’actitud incívica.
g) Cal respectar les instal·lacions i en cap cas no es pot destorbar els animals.
h) Cal atenir-se als dies i als horaris d’obertura.
4.- Com a normesbàsiques de seguretat s’estipulen les següents:
a) Els ciclistes només poden usar les instal·lacions portant el casc i les proteccions adequades.
b) No es pot entrar ni accedir a peu a les zones de recorregut de les bicicletes.
c) És prohibit d’usar les instal·lacions de forma perillosa per la resta d’usuaris o per a un mateix.

La direcció de Bike Aventura agraeix la predisposició de tothom al bon funcionament de
l’equipament i informa que l’incompliment de qualsevol d’aquestes normes pot comportar un
advertiment, o be l’expulsió del recinte, o be la baixa de l’abonament o altra modalitat d’ús.
Els usuaris o abonats seran els responsables dels desperfectes i/o danys que ocasionin a les
instal·lacions i/o al material i hauran d’abonar l’import de la seva reparació oreposició.

