Sala de Boulder Pavelló Camps Elisis ”Antorxa”
Ajuntament de Lleida-Regidoria d’Esports

Centre Excursionista de Lleida

NORMATIVA D’ÚS:
1. General:
Avís:
Aquesta és una instal·lació esportiva dissenyada per a la pràctica de l’escalada i activitats
relacionades.
L’escalada és un esport que pot comportar un risc per l’usuari i per practicar-lo cal estar
convenientment equipat i format, o tutelat per un tècnic. Per a la pràctica habitual de l’escalada
en aquestes instal·lacions cal disposar de la llicència federativa de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya o homòlogues.
La utilització d’aquesta instal·lació per part de menors d’edat requereix del consentiment per
escrit dels seus tutors. Els menors de 16 anys d’edat han de tenir la supervisió i
acompanyament d’un adult responsable.
Tota persona adulta ha d’assumir el risc que comporta aquest esport. D’altra banda, el titular no
es fa responsable de les conseqüències de la utilització incorrecta d’aquesta instal·lació o de
l’incompliment d’aquesta normativa.
Per a més informació cal que us adreceu a la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Lleida
(Rambla Ferran, 13 4rt. Tel. 973700607) o al Centre Excursionista de Lleida que n’és l’entitat
gestora (CEL, C/ Comerç, 25 de dilluns a divendres de 19:30h.- 22:00h. Tel. 973242329)
L’horari de la sala de boulder és de les 7:00h a 24:00h. a través del control d’accès electrònic.
En cas d’accident truqueu al telèfon d’urgències: 112.
2. Específica :
2.1 D’accès:
-

Podran accedir a la sala de boulder tots aquells usuaris que disposin de la targeta
electrònica identificativa (TEI) que es pot adquirir al CEL.

-

Quotes per l’any 2009:

Socis Centre Excursionista de Lleida (CEL) pagaran 10 € anuals
Els membres de la Secció d’Escalada i Alta Muntanya del CEL: Gratuït
Els menors d’edat, socis del CEL: Gratuït
No socis CEL: 45 €/ trimestre.
Caldrà fer un dipòsit de 10 € per la targeta.
- L’accés queda limitat a un aforament màxim de 12 persones escalant. L’accés a l’instal·lació
dóna dret a l’ús de la instal·lació durant el temps màxim d’una hora sempre i quan hi hagi
usuaris en espera.
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- Per a canviar-se s’utilitzaran els vestidors del pavelló.
2.2 Seguretat:
- Està prohibit modificar l’actual disposició de les preses i estructures que configuren la sala de
boulder.
- S’ha de tenir contractada una assegurança d’accidents específica per aquest tipus d’activitat.
- Es recomana usar vestimenta adequada a la pràctica esportiva per tal d’evitar possibles
lesions.
2.3 Obligatorietat:
- És obligatori l’ús de peus de gat per a la sala de boulder i la col·locació de colxonetes davall
de les vies utilitzades.
- Qualsevol anomalia que l’usuari detecti en l’instal·lació i/o elements en ella col·locats, cal que
ho comuniqui al CEL.
2.4 No està permès:
- L’utilització de la sala de boulder amb calçat procedent de l’exterior.
- Trepar per davall d’un altre escalador/a.
- Fumar en tot l’edifici.
- Menjar o beure en la sala de boulder.
- Resta prohibit dur bosses individuals de magnesi. Es col·locarà una bossa

de magnesi

comuna per a tots els usuaris a la vora exterior de la sala.
- En el supòsit de la realització de cursos o d’altres activitats relacionades amb l’escalada
quedarà restringit l’ús de la sala.
La no observació d’aquesta normativa d’ús i d’aquelles altres normes que es puguessin establir
a l’efecte; les accions o omissions que durant l’ús de la instal·lació vulnerin, impedeixin o
perturbin la correcta utilització de la mateixa, portarà al desallotjament immediat de la
instal·lació i l’obertura de l’expedient sancionador per part de l’entitat gestora. La Junta Directiva
del CEL anomenarà expressament un instructor que presentarà un informe per escrit amb una
proposta de sanció. A requeriment de la Regidoria d’Esports, el president del CEL informarà
dels expedients incoats.
FITXA TÈCNICA
Superfície d’escalada: 80 m2
Alçada:
3 m.
Tipus panell:
Làmines fusta
Número de preses:
2700 unitats
Horari d’ús:
De dilluns a diumenge
Direcció:
Localitat:

de 7:00 a 24:00h.
C/ Santa Cecilia, s/n
Lleida
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