NORMATIVA ROCÒDROM
Drets dels usuaris
Els usuaris del rocòdrom tenen els drets següents:
1. Utilitzar la instal·lació principal.
2. Utilitzar els espais auxiliars sanitaris del pavelló poliesportiu de la manera que preveu el
Reglament de l’ajuntament.
3. Rebre les instal·lacions en bon estat de manteniment i neteja.
4. Comptar amb la protecció del Centre Excursionista de Riells i Viabrea davant d'incidències
que puguin alterar el normal desenvolupament de les activitats.
5. Poder fer les reclamacions, els suggeriments i sol·licituds d'informació que es creguin
convenients en relació amb el funcionament o la gestió de la instal·lació, a través del Centre
Excursionista de Riells i Viabrea.

Deures dels usuaris
Els usuaris del rocòdrom tenen els deures següents:
1. Amb l'ús de la instal·lació l'usuari/usuària accepta el contingut i les obligacions que se'n
deriven d'aquest reglament. El seu desconeixement no n’eximeix del seu compliment.
2. Respectar i tenir cura de la instal·lació utilitzada, i comunicar qualsevol anomalia o
desperfecte tant en el rocòdrom com en el material adjunt.
3. Respectar i tenir cura del material que s'utilitza.
4. Respectar horaris d'ús de la instal·lació.
5. Les entitats que utilitzin la instal·lació seran els responsables de qualsevol dany, accident o
similar que succeeixi als seus associats o a tercers.
Qualsevol usuari/usuària que ocasioni desperfectes a la instal·lació o equipament en serà
directament responsable si és usuari individual, i en el cas de ser usuari col·lectiu, ho serà
l'entitat a que pertany. En ambdós casos s'haurà de fer càrrec de les despeses que s'originin.

Normes específiques d'ús
En cap cas no es podrà superar la primera línia d'assegurança sense tenir posta l'EPI (Equip de
Protecció Individual), i sense estar correctament encordat. Per al bon ús i manteniment de la
instal·lació, caldrà utilitzar calçat adequat en tota la instal·lació. Tot el material EPI (Equip de
Protecció Individual) haurà d'estar homologat.
1. S'haurà d'assegurar sempre al company en la vertical del primer punt d'assegurança.
2. És obligatori la utilització del "gri-gri" o similar. Aquest es posarà sempre directament a
l'anell central de l'arnès amb un mosquetó de seguretat.
3. És obligat mosquetonejar tots els punts d'assegurança.
4. Queda expressament prohibida la pràctica de l'escalada en "Top Rope" o "politge" des de
les xapes, havent d'utilitzar com a mínim la reunió i una xapa.
5. No es pot utilitzar les xapes com a mitjà de progressió.
6. És aconsellable l'ús del casc.

