
NORMAS DE UTILIZAÇÃO - BALNEÁRIOS

1. Os balneários são para utilização gratuita e exclusiva dos clientes decathlon com atividades em prática  
ou serviço subscrito.

2. Os balneários encontram-se abertos durante o horário da loja Decathlon Amadora, onde são disponibilizados 
cacifos próprios para serem utilizados pelos clientes. 

3. Os balneários são utilizados exclusivamente para troca de vestuário e higiene pessoal, em períodos anteriores 
e posteriores à prática, não devendo a sua utilização exceder 30 minutos no total da sua utilização. Em situações 
pontuais, o Parque em Forma pode autorizar alterações aos tempos de permanência nos balneários;

4. Os clientes deverão ter em atenção o uso adequado de água, evitando o seu desperdício; 

5. A ocupação dos balneários e utilização dos cacifos deve ser feita pelo tempo estritamente necessário  
à realização da actividade desportiva em causa;

6. O Parque em Forma não se responsabiliza por quaisquer valores ou objectos pessoais que se encontrem  
nos balneários, pelo que recomenda a utilização de cadeado nos cacifos disponibilizados para o efeito;

7. O Parque em Forma reserva o direito de abrir os cacifos que no final do dia se encontrem fechados, sendo que: 

a) Os pertences que se encontrem dentro dos cacifos são guardados separadamente em sacos  
de plástico e registados em ficha própria; 

b) Estes pertences darão entrada no sistema de perdidos e achados da Loja Decathlon Amadora, no que 
concerne ao seu arquivo e período de tempo em que estão disponíveis para levantamento.; 

c) Para levantar estes pertences o utente terá de suportar o custo de substituição da fechadura, que se 
estabelece em € 10,00; 

d) Os utentes desta instalação desportiva deverão fazer o levantamento dos seus pertences na receção.

8. Não é permitida a utilização de balneários ou sanitários destinados a um determinado sexo, por pessoas  
do sexo oposto, exceptuando-se quando se trata de crianças com menos de sete anos quando acompanhadas 
de adultos desse sexo;

9. Cabe a cada cliente a responsabilidade de preservar a instalação, não devendo deitar papéis ou outro tipo  
de lixo para o chão.

10. É proibido qualquer tipo de fogo (cigarro, fósforos, etc.); 

11. Não é permitido fumar no interior dos balneários

12. É proibido manusear e utilizar os materiais e equipamentos adstritos às instalações sem autorização prévia  
e de acordo com as regras existentes;

13. Em caso de acidente dirija-se à recepção.


