
NORMES BÀSIQUES DE SEGURETAT I D'UTILITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE 
LA SALA

SEGURETAT EN LA PRÀCTICA DE TIR AMB ARC

No està permès el consum de begudes alcohòliques en el camp de tir ni el consum previ d'aquestes o altres substàncies 
que afectin la pràctica del tir amb arc.

Cal assegurar-se que les tanques de seguretat estan posades al seu lloc (tenen un ordre) evitant forats o espais entre elles.

No està permès tirar sense que les tanques de seguretat estiguin correctament posades.

Els tiradors s'han de situar a la línia de tir i els arcs fora de la mateixa. No es pot tirar fora de la línia de tir.

No es pot apuntar en una direcció diferent a la de la diana ni dur l'arc carregat fora de la línia de tir.

L'arquer/a s'ha de situar en el carrer de tir triat. No està permès tirar fletxes creuades, és a dir, tirar a d'altres dianes d'altres carrers diferents al situat.

En el cas que hi hagi molta assistència, els arquers/es establiran un sistema de torns.

No es pot tirar si hi ha alguna persona en  la zona de tir

Si algú està tirant, no es pot accedir a l'espai de tir.

Cada arquer/a tirarà 6 fletxes per torn.

S'ha de respectar el temps de tirada de l'arquer/a.

En el cas de que hi hagi una fletxa perduda (per darrera dels parapets) es recollirà entre tirades o quan no hi hagi ningú tirant, de forma àgil.

Cal respectar la concentració dels arquers a la línia de tir i l'aprenentatge dels cursetistes.

En cas de voler convidar a alguna persona a tirar, s'ha d'avisar prèviament a la Junta. No es pot deixar a cap convidat
sense llicència tirar sense la supervisió d'un monitor. 

UTILITZACIÓ I MANTENIMENT DE LA SALA DE TIR AMB ARC

Recordeu que, per entrar a la sala, cal informar el codi de 4 dígits al panell electrònic de la porta d'entrada.
En sortir de la sala, cal assegurar-se d'apagar els llums i que la porta quedi ben tancada. 
Amb el sistema de seguretat electrònic no cal clau física per obrir/tancar.

En el panell elèctric de la Sala, al costat de la porta del garatge, teniu els interruptors dels llums de la sala.
Són 3 interruptors (marcats amb el rètol "LLUMS SALA") que cal encendre/apagar en quan s'entri/marxi de la sala.

Tinguem cura de llençar les restes de menjar, papers o plàstics als cubells de les escombraries.
Tots/es som responsables del manteniment de la sala, material i instal·lacions. 

Teniu a la vostra disposició 2 cubells d'escombraries al costat del lavabo.També, a l'entrada del recinte disposeu de contenidors d'escombraries.
Gràcies per col·laborar a mantenir el lavabo tal i com us agradaria trobar-lo. Si us plau, feu un ús coherent del paper i netegeu quan calgui.
Un cop  a la setmana està previst que es netegi el lavabo tot i que us agrairem que cuideu la instal·lació el màxim possible per al bé de tots i totes

En cas d'utilitzar globus o altres elements als parapets recordem que cal recollir les restes del terra i llençar-les a les escombraries.
Respectem la disposició dels parapets. 

Les dianes s'han d'aprofitar al màxim. 
Teniu a la vostra disposició dianes per a les diferents competicions en els armaris de l'entrada.

HORARIS DE LA SALA

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

9:00-21:00h 9:00-21:00h 9:00:16:00h 9:00-21:00h 9:00:16:00h 9:00-21:00h 9:00-21:00h

GRÀCIES PER LA VOSTRA COMPRENSIÓ I COL·LABORACIÓ


