THE TEMPLE Climbing Gym
Aquesta normativa serà d'obligat compliment pel bon ús i funcionament de la
instal·lació, així com per la seguretat de tots els seus usuaris que en facin ús.
1- Àmbit d'aplicació: La present normativa serà d'aplicació al The Temple Climbing
Gym, situat al Carrer Nova, número 15, de la localitat de Coll de Nargó. El rocòdrom
és de propietat privada, tota la gestió és realitza a través de PUCSERIES.
2- Distribució: El rocòdrom està format per quatre zones:
-

-

-

Zona d’entrada: Situada a l’entrada, on sempre haurà d’estar lliure de pas i
sense cap objecte gran/petit que obstaculitzi el pas entre la porta d’entrada i la
porta per accedir als serveis.
Zona de Gimnàs i campus: Delimitada per una terra encoixinat de color negre.
Zona de repòs: Situada al centre de la instal·lació i que es caracteritza per estar
fora del perímetre de la zona de caiguda. Aquí és on es podrà fer el canvi de
roba i calçat del carrer i deixar els objectes personals.
Zona de bloc i MoonBoard: Disposa de matalàs de seguretat. Tot l'espai que
pot ocupar l'escalador en la seva caiguda, independentment del lloc on es trobi,
estarà sempre lliure de qualsevol element que pugui lesionar-lo en la seva
caiguda. El matalàs de seguretat haurà d'estar sempre lliure de motxilles o de
qualsevol altre objecte.

3- Usuaris. Per fer ús del mateix, caldrà abonar l’entrada diaria, mensual,trimestral o
anual; i serà d’accés lliure per a tots els usuaris que compleixin els requisits establerts
en aquesta normativa. A tal efecte, cada persona serà el responsable d’obrir i tancar
el local, així com de l’ús del rocòdrom i les seves instal.lacions.
4- Accés. Cada usuari s’haurà de baixar una aplicació al mòbil, on tindrà un codi
unipersonal e intransferible per a l’accés al The TEMPLE que caldrà utilitzar cada cop
que s'accedeix, encara que la porta estigui oberta o s’entri acompanyat d’altres
usuaris. Els horaris d’accés serà de 11:00 a 22:00h. El preu a abonar pels usuaris del
The Temple serà establert per PUCSERIES , i haurà de ser abonat de la forma
establerta, prèviament a la seva utilització. PUCSERIES podrà, com a mesura
cautelar, negar l’accés o expulsar a aquelles persones que incompleixin de forma

reiterada algun dels punts de la present normativa i en la restant normativa legal
aplicable, o les accions dels quals posin en perill la seguretat, salut o tranquil·litat dels
usuaris. PUCSERIES pot reservar la sala per a activitats col·lectives i programades
amb antelació. En aquestes franges horàries el rocòdrom no es podrà utilitzar. L’accés
a les instal·lacions suposa l’acceptació total de la normativa.
5- Normes de caràcter general.
- Els usuaris, durant el període d’utilització, són responsables dels desperfectes o
anomalies ocasionades a les instal·lacions, pel seu ús negligent o indegut.
- Els usuaris mantindran la instal·lació neta, així com respectar i cuidar el material
esportiu que es propietat d’aquesta.
- No està permès menjar, fumar, ni el consum de begudes alcohòliques i/o drogues
dins el recinte.
- Queda prohibida l’entrada d’animals a la instal·lació.
- PUCSERIES no es fa responsable dels objectes de valor i material personal que es
trobi en la instal·lació.
- Els menors de 16 anys, que vulguin fer ús de les instal·lacions hauran d’estar
acompanyats en tot moment per un adult que els supervisarà i se’n farà càrrec.
- Els menors d’entre 16 i 18 anys, que vulguin fer ús de les instal·lacions a nivell
autònom hauran de portar l’autorització signada per als seus pares/mares o tutors/es.
- S'utilitzaran els lavabos compartits amb el BAR LA SOCIETAT.
- El número d’escaladors simultanis als plafons del rocòdrom és un màxim de 3 nens
en la zona de petits i 4 en la zona dels desploms i Moonboard al mateix moment.
- La responsabilitat objectiva de PUCSERIES es limitarà al funcionament habitual de
la instal·lació i no abastarà en cap cas les lesions que es deuen al capteniment,
voluntari o involuntari, de l’usuari, a la seva imperícia o temeritat o, en fi, a la
inadequació del material per ell emprat.
6- Normes específiques.
És obligatori :
- L’ús de peus de gat per accedir a la zona de bloc.
- Comunicar el més aviat possible qualsevol deteriorament o anomalia que posi en
perill la integritat de les persones o el correcte funcionament de la instal·lació. Aquesta
comunicació es farà mitjançant el «Full d’Incidències» que es troba a la sala i enviant
un correu electrònic a infopucseries@gmail.com
Queda prohibit :
- Accedir a la zona del matalàs amb calçat de carrer.
- Escalar sota o sobre la vertical d’un altre escalador
- Escalar amb una ferida oberta que pugui sagnar.
- Escalar amb calçat inadequat o descalç o amb el tors nu.

- Trepitjar les preses de fusta.
- Alterar els elements de la paret i preses, pintar o rotular la instal·lació.
- Accedir amb la magnesiera a la zona dels matalassos.
- Posar música sense el consentiment de tots els usuaris que es trobin en el mateix
moment.
- Posar música en un volum elevat, per respecte al veïnat i a les instal·lacions del
costat
-PISAR LOS AGARRES DE MANO DE MADERA
Es recomana :
- Realitzar estiraments i escalfar adequadament abans de començar a escalar.
- Recollir-se el cabell i desfer-se d’objectes personal com arracades, braçalets,
penjolls...
- Escalar amb la protecció d’un company.

