PISCINES MUNICIPALS - ESTIU 2022

DIES D’OBERTURA
Obrim el dissabte 18 de juny fins el diumenge 4 de setembre.

HORARI
De dilluns a diumenge de 11.00h a 20.00h

PREUS ABONAMENTS

Abonament anticipat
Els abonaments estaran a la venda els dies 16 i 17 de juny, de 9.00h a 14.00h a les
oficines de l’Ajuntament o per internet a la pàgina web de l’Ajuntament des del 13 fins al
17 de juny amb els següents preus:
- 20 €, persona per tot l’estiu
- 18 €, amb carnet jove o amb carnet de família nombrosa
- Majors de 65 anys i menors de 4 anys - gratuït - Obligatori treure l’abonament

L'abonament s'entregarà en mà a les piscines municipals el dia que s'utilitzin per primera
vegada.

Abonament fet a les piscines
A partir del dia 18 de juny, qui vulgui treure’s l’abonament ho haurà de fer directament a
les piscines municipals parlant amb el socorrista. Preus a partir del dia 18 de juny:
- 25 €, persona per tot l’estiu
- Majors de 65 anys i menors de 4 anys - gratuït - Obligatori treure l’abonament
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ABONAMENT COMARCAL
Forfet individual · 40€
Forfet familiar · 35€ per persona *
Forfet família nombrosa/monoparental · 30€ per persona *
Majors de 65 anys i discapacitats · 25€
Menors de 3 anys · gratuït

*Per adquirir els forfets familiars caldrà presentar el llibre de família. Mínim 2 persones.
*Per adquirir els forfets de família nombrosa/monoparental caldrà presentar l'acreditació.
Mínim 2 persones.

Cal adquirir l'abonament al municipi on estiguis empadronat. Si no estàs empadronat a la
comarca, però hi tens una segona residència, l'has d'adquirir al mateix municipi. En el cas
que el teu ajuntament no participi en la iniciativa, pots adquirir-lo en qualsevol altre
ajuntament.

ENTRADES
Es podran adquirir entrades per un dia a un preu de 4 euros per persona.

CURSETS DE NATACIÓ

1r torn - Del 4 al 21 de juliol
Final el divendres 22 de juliol a les 13.00h.
Inscripcions fins l’1 de juliol a la pàgina web de l’Ajuntament
2n torn - De l’1 al 19 d’agost
Inscripcions fins el 29 de juliol a la pàgina web de l’Ajuntament

Preu:

45 € (un torn de cursets)
75 € (dos torns de cursets el mateix alumne)
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