REGLAMENT D’US DE LES ZONES DE BARBACOES I PICNIC
1. L'ús de la Zona de Barbacoes i de la Zona Pícnic està reservada exclusivament per a
socis i els seus convidats.
2. L'ús d'aquestes zones haurà de reservar-se amb anterioritat en les oficines del Club.
En el moment d'efectuar la reserva s'indicarà la data, franja horària d'ús i nombre de
persones.
3. L'aforament màxim és de 35 persones a la Zona de Barbacoes i 50 a la Zona Pícnic.
4. El soci que efectuï la reserva es farà responsable del comportament de les persones al
seu càrrec i del compliment d'aquestes dels Estatuts, Reglament de Règim Interior i
Normatives del Club Nàutic Garraf.
5. Els vehicles no podran aparcar a la Zona de Pícnic. Només es permetrà el temps
indispensable per baixar els ocupants i estris. Els vehicles s'estacionaran en els
aparcaments habilitats en el port.
6. Només està permès fer foc en les barbacoes existents, quedant prohibit fer foc en
altres llocs o l'ús de barbacoes particulars.
7. Les taules, cadires i qualsevol altre utensili propietat del Club, una vegada utilitzats, es
deixaran nets perquè puguin ser usats per altres socis que arribin després. Utilitzin els
bidons/papereres existents a la zona de barbacoes per tirar les escombraries.
8. Els plats o estris es podran rentar en la pica destinada a aquesta fi a la zona de
barbacoes.
9. El recinte ha de quedar en perfectes condicions de neteja una vegada acabat el seu ús.
10. Està prohibit jugar a la pilota, circular amb motos i qualsevol altre vehicle o joguina que
aixequin polseguera o sigui sorollós i pugui molestar a altres usuaris del Pícnic o
Barbacoes.
11. Mentre es romangui en aquests recintes és obligatori l'ús de samarreta (inclosos els
nens).
12. Es prega el màxim respecte per les plantes, el mobiliari i l'entorn d'aquestes zones,
sent el soci que ha efectuat la reserva el responsable dels desperfectes produïts.
13. La Junta Directiva sol·licita la col·laboració dels socis perquè siguin respectades les
normes i aconseguir que el Pícnic i les Barbacoes siguin aquestes zones d'esbarjo que
tots puguem gaudir.
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