
Del 2 al 20 de juny
Del 23 de juny al 17 de juliol

(El 21 de juny, a partir de les 10 h, es farà la prova de natació)

Del 18 de juliol al 13 d’agost

Preus entrada
De 3 a 15 anys 1,50 €
De 16 a 65 anys 2,50 €
Abonament temporada piscina
(Empadronats més de sis mesos)

10 €

Menors de 3 anys
Majors de 65 anys
Discapacitats (des del 33 %)

GRATUÏT

Notes informatives
Les places són limitades (Màxim 18 persones). Dir el curs i l’hora 

al que s’apunten. 
Per fer qualsevol curs de natació, deu estar inscrit un mínim de 7 

persones.
Estar inscrit en un curs de natació, no inclou el dret al bany lliure.
Les persones que acaben el curs de natació a les 17 h tenen dret

a 30 minuts per poder canviar-se. Després d’aquest temps deuen 
pagar l’entrada. 

El curs se paga en qualsevol entitat bancària al compte corrent de 
l’Ajuntament.

No transferible. La validesa és d’un any. 
Servix per a totes les instal·lacions esportives, inclosa la piscina.
Se paga en qualsevol entitat bancària al compte corrent de 

l’Ajuntament.
S’ha de portar una foto de carnet.

* Família composta per almenys 3 membres empadronats. Pot
incloure pare, mare i fills menors de 16 anys, aportant fotocòpia del 
llibre de família que acredite la unitat familiar.

Bany lliure
DE DILLUNS A DIVENDRES De 17 a 20 h

DISSABTES I FESTIUS D’11 a 14 h
De 16 a 20 h

Cursos de natació
De dilluns a divendres

HORA CURSET
D’11:35 a 12:25 h Natació BEBÉS

Natació ADULTS

De 15:30 a 16:15 h AQUAERÒBIC
Natació SALUT 

De 16:15 a 17 h AQUAERÒBIC
Natació SALUT 

De 20 a 20:45 h Natació ADULTS

30 30 €€ per cursper curs
JubilatsJubilats i i pensionistespensionistes 15 15 €€ per cursper curs

PassarPassar perper ll’’ajuntament per a apuntarajuntament per a apuntar--sese

Carnet esportiu
No empadronats (des de 16 anys) 72 €

No empadronats (fins a 15 anys) 56 €

Carnet esportiu municipal familiar (anual) * 80 €


