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Regulamento de Acesso

-O acesso para utilização será condicionado ao pagamento de uma taxa e apresentação 
do cartão de utente, sendo obrigatório o preenchimento da Ficha de Utente/Termo de 
Responsabilidade;
-Os utentes que optem pela utilização da piscina exterior não podem frequentar em 
simultâneo as piscinas interiores e vice -versa.
-Os utentes que frequentam as classes na piscina coberta, durante o período de verão, se 
optarem por frequentar as piscinas exteriores deverão pagar uma nova entrada.
-O acesso às bancadas será efetuado através de entrada específica para o efeito, 
devidamente identificada.
-Não é permitido aos utentes o acesso ao cais da piscina interior, quando não sejam 
portadores de fato de banho/tanga/calção tipo Lycra, chinelos e touca.
-Os utentes que utilizem as piscinas interiores ficam sujeitos às seguintes regras:
a) O tempo de permanência na instalação após a transposição do torniquete é de 
01h30min;
b) Os utentes das aulas, só poderão entrar 15min antes;
c) Os casos excecionais serão apresentados ao diretor técnico das piscinas municipais, 
que atuará em conformidade;
-Só é permitido acompanhante para as tarefas no balneário aos alunos com idade igual 
ou inferior a 8 anos.
-Aos acompanhantes será atribuído um cartão de acompanhante que lhes dará acesso 
aos balneários.
-A reserva do cacifo está condicionada ao tempo de permanência do utente na 
instalação, devendo à saída proceder à entrega da respetiva chave na receção.
-O balneário dos técnicos de natação é de uso exclusivo dos mesmos, sendo interdito o 
acesso ao mesmo a toda e qualquer pessoa estranha.
-Em caso de extravio ou perca do cartão, será cobrada a emissão das segundas vias dos 
mesmos, de acordo com o Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da Câmara 
Municipal de Loulé.
-Os utentes das Piscinas Municipais de Loulé devem ainda observar as seguintes regras:
a) É obrigatório o uso de chinelos, de uso exclusivo das piscinas, de touca e de fato de 
banho ou calções de Lycra. Não utilizar fatos de banho que desbotem na água, que não 
estejam devidamente limpos e tenham aspeto andrajoso ou impróprio para ser utilizado 
nas piscinas;
b) Usar calçado próprio para piscina (chinelos), na zona reservada a banhistas;
c) Passar pelo lava -pés e utilizar o chuveiro antes de entrar na água, de modo a garantir 
uma melhor higiene;
d) Não utilizar objetos de adorno;
e) Não utilizar cremes ou óleos ou qualquer outro produto que prejudique
a higiene e qualidade das águas das piscinas;
f) Não utilizar as piscinas se não souber nadar, exceto quando devidamente 
acompanhado;
g) Aos portadores de doenças transmissíveis, bem como de inflamações ou doenças de 
pele, olhos, ouvidos e das fossas nasais, não será permitido o uso das piscinas.
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Funcionamento
-As Piscinas Municipais de Loulé funcionam durante todo o ano em dois períodos 
distintos:
a) Período de inverno — Apenas as piscinas cobertas e aquecidas;
b) Período de verão — Piscinas descobertas ao ar livre, e piscinas cobertas para treinos, 
estágios ou competições;
-Será vedado o acesso aos interessados que se encontrem no exterior, 45 minutos antes 
do encerramento.

Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta, das 08h00 às 14h00 e das 15h00 às 21h00;
Sábado, das 08h00 às14h00;
Domingos e feriados, encerrado.

Tipos de Utilização / Prioridades
Consideram -se três tipos de utilização:
-Projetos de Promoção da Atividade/Escolas de Natação — da responsabilidade da 
autarquia.
-Grupo - Para escolas, instituições de caráter social, clubes e associações desportivas e 
demais entidades públicas ou privadas.
-Livre - Para o uso do público em geral, sem a presença de técnicos e mediante o 
pagamento de uma taxa.
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Acções Interditas
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É expressamente proibido:
a) Urinar e ou defecar na água das piscinas;
b) Cuspir ou assoar -se para a água das piscinas e para os pavimentos;
c) Aceder às águas sem passar e usar a zona do lava -pés e duches;
d) Usar calçado e vestuário de rua nas zonas de banho;
e) O acesso de público não banhista às zonas de banho ou outras, que não lhe estejam 
reservadas;
f) A permanência nas instalações de crianças com idade inferior aos 16 anos, sem que 
devidamente acompanhadas por adulto(s), exceto nas aulas de natação;
g) O acesso e permanência de pessoas estranhas aos serviços, nas áreas técnicas;
h) Mudar e depositar roupa ou calçado, fora das áreas para esse efeito destinadas, 
(vestiário/balneário, cacifos);
i) Projetar propositadamente água para o exterior da piscina;
j) A prática de jogos que possam prejudicar os outros utentes;
k) Saltar para a água, exceto em atividades inseridas nas aulas;
l) Empurrar, gritar ou ter outros comportamentos que coloquem em risco a integridade física, 
ou que incomodem os outros utentes;
m) O uso de materiais didáticos sem a autorização dos nadadores salvadores, de serviço às 
piscinas;
n) A utilização de toalhas ou de vestuário que não seja o permitido, à exceção das aulas de 
adaptação ao meio aquático para bebés;
o) Utilizar os vestuários/balneários, duches e sanitários referentes ao sexo oposto, à exceção 
de crianças com menos de 6 anos, que poderão utilizar o balneário do sexo oposto, desde que 
acompanhados por adultos;
p) Sentarem -se nos separadores das pistas;
q) Utilizar material que não seja apropriado à prática da natação;
r) A utilização dos vestuários/balneários destinados exclusivamente aos trabalhadores a 
desempenhar funções nas piscinas;
s) A utilização de qualquer tipo de fralda.
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Utilização Livre
-A utilização livre funciona em regime de módulos de tempo, de 90 minutos.
-O cartão mensal de utilização livre corresponde a uma entrada diária com um tempo 
igual ao módulo de 90 minutos, findos os quais terão de pagar nova taxa.
-A entrada dos utentes com idade inferior a 16 anos, em regime de utilização livre, 
apenas será permitida quando acompanhados por um adulto, desde que devidamente 
equipado, a quem cabe a responsabilidade de supervisionar as atividades do utente que 
acompanha.
-O cartão mensal é válido para o mês a que respeita.

Utilização de Serviços Complementares 
-Estes equipamentos só poderão ser utilizados por utentes com idade igual ou superior a 
16 anos.
-Situações de utilização com idades inferiores, serão pontualmente autorizadas, depois 
de devidamente apreciados os pedidos efetuados por escrito à direção das piscinas. 
Deverão ser respeitados os tempos e normas de utilização destes equipamentos que se 
encontram afixados em local próprio.
-Os serviços complementares podem ser encerradas por decisão da Câmara Municipal, 
nos períodos em que a frequência de utilização não justifique o seu funcionamento, 
designadamente nos meses de verão ou devido à necessidade de realização de obras e 
manutenção dos mesmos.
-A utilização destes equipamentos não é indicada para pessoas com problemas de saúde, 
sendo aconselhável consultar um médico.

Cedências / Pedidos de Utilização
-A Câmara Municipal concede um número determinado de horas/pistas/piscinas a 
grupos/escolas/equipas, sempre que possível, de acordo com o pedido formulado.
-Para os estabelecimentos de ensino do 2.º e 3.º ciclo, ensino secundário, profissional, 
ensino especial e superior as aulas são ministradas pelos respetivos professores.
-Para os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo e jardins de infância, enquadrados no 
Projeto de Natação da Autarquia, as aulas são ministradas pelos técnicos da Autarquia 
sendo acompanhadas pelo respetivo professor ou educador.
-As entidades com pedidos de utilização, sejam elas de caráter particular ou sem fins 
lucrativos, são responsáveis pela contratação do técnico para ministrar as aulas.
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