ARC INFLABLE
DESCRIPCIÓ
▪

Material tècnic per utilitzar com entrada, sortida o arribada a diferents activitats o actes esportius.

MATERIAL QUE INCLOU
▪
▪
▪

Arc inflable d’11 x 5m amb ancoratges
Inflador turbina d’aire continu
Sac 1,20 x 1m

INSTRUCCIONS D’ÚS
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Netejar la zona on s’ha d’instal·lar l’inflable. Evitar els objectes que puguin punxar, tallar o malmetre
l’inflable.
Treure l’inflable del sac i desplegar-lo a terra.
Comprovar que les cremalleres que hi ha a cada peu estiguin tancades.
Connectar el cable de la turbina a la corrent (220V). Vigilar que la boca d’aspiració de la turbina no
quedi tapada.
Un cop inflat, al cap d’uns 60 segons, aixecar-lo i fixar-lo amb cordes i ancoratges.
Una vegada acabat el seu ús, desconnectar la turbina i obrir la cremallera perquè surti l’aire del seu
interior.

RETORN DE MATERIAL
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Retornar l’inflable correctament plegat i amb el mateix sac que es va entregar durant la data
acordada.
Mai retornar-lo moll o humit. En cas que estigui moll o humit, cal esperar a que s’assequi per
guardar-lo al sac.
En el moment de retornar el material cedit, caldrà fer entrega al Consell Esportiu d’almenys 2
fotografies on es vegi l’activitat i el material cedit.
En cas que una mateixa entitat retorni el material sense aquestes fotografies rebrà una penalització.
Per 2 penalitzacions, l’entitat rebrà un avís. Al segon avís (4 penalitzacions), l’entitat no es podrà
beneficiar del servei de préstec de material que ofereix el Consell Esportiu.
El Consell Esportiu tindrà fins a 5 dies hàbils per revisar si el material cedit s’ha entregat
correctament.
En cas de desperfecte, el Consell Esportiu es posarà en contacte amb l’entitat per tal de portar a
terme el protocol a seguir. (Mirar punt 4 de la Normativa general d’ús).
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