
L’activitat física i esportiva té molts 
beneficis per al nostre cos. Està àmpliament 
comprovat en milers d’estudis que ser una 
persona activa ens ajuda a millorar la 
nostra salut.

A més, no hi ha discriminació per edat. És 
necessària tant per al desenvolupament 
dels xiquets com per al manteniment físic 
dels majors, cadascú en la seua mida.

És per aixó que, amb la idea de fomentar 
que tot el món faça una activitat esportiva 
continuada, des de l’Ajuntament de Faura 
llancem el Carnet Esportiu Municipal. 

Un carnet que, per un preu immillorable, 
permetrà durant tot l’any l’ús de les 
instal·lacions esportives i l’assistència a 
les activitats d’Esport i Salut o gimnàstica 
de manteniment. També permetrà el bany 
lliure a la piscina a l’estiu.

Carnet Esportiu Municipal
25€/any

pistes poliesportives
 curs esport i salut

bany lliure piscina estiu

Per a més informació visita:

www.faura.es
o les nostres xarxes socials:

@Ajtfaura

Ajuntament de Faura Carnet Esportiu Municipal

+ esport + salut

Ajuntament
de Faura

Què és el CEM?

Fes esport. Ja no tens 
excusa per a no moure’t

#fauraesportx25
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Ús d’instal·lacions: *
- Pista Poliesportiva Exterior
- Frontó
- Pista de Tenis
- Trinquet
- Carrer de Pilota

*si alguna persona vol entrenar individualment 
al camp de futbol o pavelló amb el CEM podrà 
fer-ho, sempre que no haja equips utilitzant-lo.

Activitats:
- Curs Esport i Salut
- Curs Gimnàstica de Manteniment

Piscina d’estiu:
- Bany Lliure
- Descompte Cursos

Carnet Esportiu Municipal
25€/any

pistes poliesportives
 curs esport i salut

bany lliure piscina estiu

empadronats no empadronats
Menors de 65 25€ 50€
Majors de 65 10€ 30€

Totes les persones veïnes i no veïnes del 
poble, estiguen o no empadronats.

Per asegurar el bon ús i manteniment de 
les instal·lacions esportives municipals, 
tots els usuaris que realitzen una activitat 
setmanal continuada deuran tindre el CEM.

Els menors de 16 anys  que pertanyen a un 
club del poble i estiguen federats tindran 
un descompte del 50%.

Qui pot sol·licitar el CEM?

Unitat familiar: * 
- 1er membre abonarà el 100%
- 2n membre abonarà el 75% 
- resta de membres abonaran el 50%

*unitat familiar entesa a estos efectes la 
composta, almenys, per tres membres: 
matrimoni o parella de fet i ascendents o 
descendents en línia recta, empadronats al 
mateix domicili més de 6 mesos. Si hi ha un 
membre major de 65 anys, se li aplicarà la 
taxa establerta sense descompte.

Què inclou el CEM?

Quin és el preu del CEM?

Qui ha de traure’s 
obligatòriament el CEM?

La reposició del carnet per pérdua o 
trencament costarà 10€.

Fes esport. Ja no tens 
excusa per a no moure’t

#fauraesportx25
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