INFORMACIÓ

Esports

HORARI
Del 17 de juny al 2 de juliol i del 4 a l’11 de setembre De dilluns a
divendres d’11 a 19 hores i els caps de setmana de 10 a 19 hores
Del 3 de juliol al 3 de setembre De dilluns a divendres d’11 a 19.30 hores
i els caps de setmana de 10 a 19 hores
Tancaments Del 21 d’agost al 3 de setembre i els dies 12 i 13 de setembre
la piscina de 25 estarà tancada

ABONAMENTS

Familiars *

Individual

Temporada (els 3 mesos)

91,30 €

55,50 €

Mensual (1 mes natural)

44,60 €

25,40 €

25,60 €

13,90 €

Quinzenal (1 quinzena natural:

1-15 o 16-30 al juliol i l’agost /
18.06 al 02.07 o del 27.08 al 11.09)

* Es consideren abonaments familiars als
pares i fills menors de
18 anys. Els fills que
tinguin 18 anys no
es consideraran com
abonament familiar.

DOCUMENTACIÓ
- DNI.
- Domiciliació bancària original o document que ho acrediti.
- Llibre de família
La persona que s’inscrigui cal que sigui el titular de la llibreta, si és menor o no és
titular haurà de venir a fer la inscripció la persona que sigui titular.

TIQUET D'ENTRADA
Feiner: 3,60 €
Dissabtes i festius: 4,60 €
Els usuaris que tinguin discapacitat reconeguda hauran de portar document
que ho acrediti per tal de fer-li el descompte.

PISCINA
TEMPORADA D'ESTIU 2017
Del 17 de juny a l’11 de setembre

NORMES D'UTILITZACIÓ

Hi ha una zona especifica per a fumadors. La resta és
espai sense fum.

18

Els infants menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.

17

No es permet menjar a la gespa. La instal·lació disposa
d’una terrassa amb taules, que no es podran reservar.

16

En cas de banyar-se a les piscines de 25 i 50m., infants
petits que no saben nedar amb bombolles o sense, aniran acompanyats sempre d’un adult i aquest estarà situat
on tingui els peus a terra.

15

El macro/carril situat a la banda dels pòdiums de la piscina de 50m és d’ús exclusiu per nedar.

14

La Piscina d’infants està destinada, exclusivament per als
menors de 6 anys.

13

És obligatori dutxar-se abans de ficar-se a l’aigua.

12

Per evitar molèsties i accidents als usuaris: no introduir
objectes de vidre o qualsevol material esmicolable.
Prohibides les piscines inflables, les cadires o inflables
grans. No es podran utilitzar aparells sonors que puguin
molestar a la resta d’usuaris.

11

Seguiu les instruccions dels socorristes i treballadors del servei d’esports.

01
No es permet l’accés a les piscines amb vestit o calçat
de carrer ni banyar-se amb roba interior.

02
La roba dipositada a taquilla es tornarà presentat la fitxa
rebuda.

03
Quan es sobrepassi l’aforament màxim no es permetrà
l’accés a les piscines.

04
A les persones amb malalties transmissibles no es permet l’accés a les piscines.

05
El servei d’esports pot disposar en qualsevol moment de
les piscines per a qualsevol activitat programada comunicant-lo al tauler d’anuncis.			

06
En cas de tempesta s’haurà d’abandonar l’aigua.

07
Per evitar accidents, no es permet córrer ni donar empentes a l’entorn de la piscina. No es permet jugar a
la pilota a l’aigua, gespa i platges. No es permet saltar
bruscament a l’aigua ni fer tombarelles. No es permet
saltar des dels pòdiums de la piscina de 50m.

08
Per evitar molèsties entre els usuaris no es permetran els
comportaments que puguin molestar o ferir la sensibilitat
dels altres usuaris.

19

Quan hi hagi tempesta, la piscina d’estiu romandrà
tancada, només es podrà fer ús de la piscina de 25m.
exclusivament per nedar.

09

És obligatori utilitzar les papereres.

20

10

Prohibida l’entrada d’animals.

És obligatori l’ús de casquet de bany a la piscina de 25
metres de dilluns a divendres.

