Xerrades Preventives Estivals
nEn cada xerrada comptarem amb la presència
d’un professional en la matèria que ens parlarà del
tema a tractar i posteriorment hi haurà espai per
a les preguntes.
nTotes les xerrades tindran lloc a la piscina a les
18 h.
RCP adults i pediatria *
Obstrucció via aèria
Insolació i colp de calor
Alimentació i esport a l’estiu
Prevenció càncer de pell

dia
13 i 27 de juny
15 de juny
20 de juny
22 de juny
29 de juny

Per a més informació visita:

www.faura.es
o les nostres xarxes socials:

@Ajtfaura
Ajuntament de Faura

ACTIVITATS
A L’ESTIU

*Reanimació cardiopulmonar màxim de 10 persones per dia

Activitats
Esport i salut
Gimnàstica de
manteniment

horari
dilluns i dijous de 9 a 10 h
dimarts i divendres de 18:30 a 19:30 h

*Aquestes classes no s’oferiran en agost

+ esport + salut
Ajuntament
de Faura

Cursets de Natació (de dilluns a divendres)
horari matí
Natació Bebés

d’11:35 a 12:25 h
de 15:30 a 16:15 h
de 16:15 a 17 h
de 15:30 a 16:15 h
de 16:15 a 17 h

Aquaeròbic
Natació Salut
Natació Adults

horari vesprada

d’11:35 a 12:25 h

de 20 a 20:45 h

nLa prova de nivell per classificar els xiquets al seu
nivell més adient serà el dia 23 de juny a les 17 h.

Cursets 1r Torn
Aquaeròbic
Natació Salut

dates
de l’1 al 23 de juny

nLes places als cursets són limitades, màxim 18
persones per curs. A més per a fer qualsevol curs haurà
d’haver-hi un mínim de 7 persones apuntades.

Cursets 2n Torn
Natació Bebés
Aquaeròbic
Natació Salut
Natació Adults

dates
del 24 de juny al 19
de juliol

nEstar inscrit a un curs no dóna dret a bany lliure, una
vegada acabat el curs tindrà 30 minuts per canviar-se.
Passat aquest temps es deurà pagar entrada o tindre
l’abonament o el CEM.

Cursets 3r Torn
Natació Bebés
Aquaeròbic
Natació Salut
Natació Adults

dates
del 20 de juliol al 12
d’agost

Entrada simple de 3 a 15 anys (menors de 3 anys gratuïta)
Entrada simple de 16 a 65 anys
Entrada simple majors de 65 anys
Abonament 10 entrades per a majors de 65 anys
no empadronats
Abonament 30 entrades per a majors de 65 anys
no empadronats
Curs (15 sessions)
Curs majors de 65 (15 sessions)

nA partir del 13 d’agost la piscina obrirà per a bany
lliure fins al dia del tancament.
nPots passar a apuntar-te als cursets per les oficines
esportives del pavelló de dilluns a divendres de 9 a 13 h o
dimarts i divendres de 17 a 20 h.
nEl curs es pot pagar a qualsevol entitat bancària del
poble o a les mateixes oficines esportives del pavelló
amb targeta de crèdit.

Preus Piscina
Abonament de temporada (majors de 3 anys)

nFins al dia 22 de juny, dia que acaba el curs escolar,
la piscina obrirà entre setmana sols de vesprada i els
caps de setmana tot el dia.

preu
10€ x usuari
*empadronats més de 6 mesos
3€ x pers
2,5€ empadronada
4€ x pers
3€ empadronada
3€ x pers
1€ empadronada
18€ x pers
50€ x pers
40€ x pers
25€ amb CEM
25€ x pers
15€ amb CEM

bany lliure
dilluns a divendres

horari
de 17 a 20 h

dissabtes i festius

d’11 a 14 h
de 16 a 20 h

