
 

 

NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL REIAL CLUB DE POLO DE BARCELONA 

 

INSTAL·LACIONS SOCIALS: 

• El codi de vestimenta del Club no permet romandre en roba esportiva en els salons 

socials del xalet. 

• Els sofàs del xalet social són per a la tertúlia i per a la lectura, però en cap cas per a 

dormir. 

• Hi ha canviadors de bebès disponibles en els lavabos de senyores, vestuari femení i en 

el lavabo per a persones amb mobilitat reduïda de la planta baixa del xalet. Preguem 

que es dirigeixin als esmentats llocs per a canviar als petits. 

 

INSTAL·LACIONS EXTERIORS: 

• Els cotxes, les motocicletes i les bicicletes/patinets tenen assignades les seves 

corresponents zones d'aparcament, no podent estacionar lliurement pel Club. 

L'estacionament ha de ser correcte, ocupant una única plaça. 

• L'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda pot ser utilitzat 

exclusivament per vehicles amb la targeta acreditativa reglamentària. 

• Amb la finalitat d'evitar accidents, es prega circular a baixa velocitat per les 

instal·lacions del Club. 

• No està permès canviar de lloc el mobiliari del Club com a bancs, taules, etc. 

• No està permès estar amb el tors descobert, excepte en les àrees de piscina. 

• No està permès fer pícnic en les instal·lacions del Club. 

• Es prega fer ús de les papereres disponibles. 

• Es prega respectar la gespa i la jardineria del Club. 

 

 



PISCINES: 

• No està permès jugar a la pilota en les àrees de piscina. 

• No està permès canviar-se de roba en el recinte de piscina, cal canviar-se en el vestuari 

corresponent. 

• La normativa de piscina (hivern / estiu) present en la cartelleria del recinte, ha de ser 

respectada amb tota rigorositat. 

 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: 

• Les instal·lacions esportives són exclusivament per a la pràctica de l'esport 

corresponent, no podent ser utilitzades per a altres fins tret que es tracti d'una activitat 

excepcional del Club. 

• El camp de Polo és la instal·lació esportiva de la secció de Polo, no permetent-se el seu 

ús per a altres fins com el joc dels nens, el running, passejar als gossos, prendre el sol, 

etc.  

 

PARC INFANTIL: 

• No es permeten celebracions privades d'aniversaris els caps de setmana o festius. Per 

a aquests dies cal dirigir-se al restaurant del Club. 

• Les celebracions privades al parc infantil els dies entre setmana han de ser previ avís 

en les oficines del Club. Només pot haver-hi una celebració en el mateix moment, amb 

un màxim de 10 nens, no pot haver-hi actuacions amb altaveus i no pot delimitar-se una 

zona com a pròpia de la festa. La celebració no ha de distorsionar l'activitat de la resta 

de nens i nenes usuaris del parc, pel que ha de realitzar-se amb discreció. 

 

GIMNÀS: 

• Per motius de salut i higiene, és obligatori l'ús de tovallola. 

• Després d'haver utilitzat una màquina, l'usuari ha de netejar la seva suor. 

• No es permet als cavallers l'ús de samarreta de tirants. 

• No es permet anar amb el tors descobert. 

• Es prega acudir amb roba neta, a fi d'evitar possibles molèsties a la resta d'usuaris. 

 

 

 



ÀREES DE RESTAURACIÓ: 

• No es permet la presència de gossos. 

• No es permet accedir amb bosses d'esport. Aquestes han de deixar-se en el vestuari o 

dipositar-se en la Recepció del Xalet. 

• Bar de la Piscina: Es permet l'accés en roba esportiva. 

No es permet accedir amb menjar de l'exterior. 

• Cafeteria/Snack Bar: A partir de les 12 h no es permet l'accés en roba esportiva. 

• Restaurant:   No es permet l'accés en roba esportiva. A la nit es 

    recomana als cavallers l'ús d'americana. 

• Bar Cavallerisses: Es permet l'accés en abillament hípic i roba esportiva. 

 

TERRASSA: 

• Com en la resta d'instal·lacions, no es permet estar amb el tors descobert. 

• Es prega respectar els parterres de jardineria. 

• No es permet jugar a la pilota ni circular amb bicicleta o patinet. 

• No es permet accedir amb bosses d'esport. Aquestes han de deixar-se en el vestuari o 

lliurar-se en la Recepció del xalet. 

 

VESTUARIS: 

• Es prega fer un ús responsable de l'aigua a l'hora de dutxar-se. 

• No es permet deixar penjada la roba de forma continuada en els bancs ni estendre-la 

perquè s'assequi. 

• La màquina centrifugadora és per a l'assecat dels vestits de bany, no per a realitzar la 

bugada de la roba esportiva. 

• És important no deixar roba suada en la taquilla durant diversos dies perquè això 

deteriora l'ambient i afecta a les taquilles confrontants. 

 

GOSSOS EN EL CLUB: 

• No es permet la presència de gossos en les instal·lacions interiors del Club. 

• Els gossos han d'anar sempre lligats i estar en presència dels seus propietaris. 

 



A més de les normes generals indicades, cada àrea o instal·lació esportiva compta amb 

la seva normativa concreta, exposada mitjançant cartelleria en el seu corresponent 

recinte. 


