ACTIVITATS AQUÀTIQUES ESTIU 2018 LA CANONJA
PISCINES MUNICIPALS DE LA CANONJA

PREUS

Obertura de les instal.lacions:

El preu dels cursets de natació serà de:

En la primera compra de qualsevol abonament caldrà afegir
el cost del carnet.

Del 9 de juny al 9 de setembre
12:00 a 20:00 dies laborables
10:00 a 20:00 dissabtes i festius

18,30 €/Quinzena: Abonats de temporada piscina
o socis del poliesportiu
30,45 €/Quinzena: No abonats de la piscina ni poliesportiu

Preu carnet a pagar en la 1ª compra
Preu carnet a pagar per pèrdua

2,00 €
2,00 €

A les 19:45 els usuaris han de surtir de l`aigua

L´activitat d´aquagym tindrà un cost de:
Cursets de natació infantil :
Del 1 al 31 de juliol d`11:00 a 12:00h
Del 1 al 31 d'agost d`11:00 a 12:00h
De dilluns a divendres
Grups
3 a 6 anys
7 a 12 anys
13 a 17 anys

23,80 €/Mes pels NO abonats al poliesportiu
11,50 €/Mes pels socis del poliesportiu

Abonaments menors de 14 anys
Abonament unitari
Abonament 10 usos
Data límit d`inscripció, dos dies abans de l`inici dels cursos
Abonament 20 usos
pels nens nous i cinc dies abans pels inscrits a cursos anteriors Abonament temporada individual
Tots els socis del poliesportiu tenen la Piscina Gratuïta
Abonaments majors de 14 anys
Abonament unitari
Abonament 10 usos
Abonament 20 usos
Abonament temporada individual

4,00 €
17,60 €
28,00 €
65,10 €

Abonaments residents locals jubilats
Abonament unitari
Abonament 10 usos
Abonament 20 usos
Abonament 30 usos
Abonament temporada individual

1,25 €
9,00 €
12,30 €
15,75 €
38,00 €

Abonament temporada familiar cònjuges

87,00 €

Abonament temporada familiar cònjuges
més 1 fill menor de 16 anys

97,80 €

quedant prohibit compartir-ho o utilitzar-lo per qualsevol

Abonament temporada familiar cònjuges
més 2 fills menor de 16 anys

113,00 €

L`ús no adequat dels abonaments suposarà la retirada de la
targeta dàccés

Abonament família nombrosa

130,30 €

Els grups s`organitzaran en funció
de l`edat i coneixements del nen/a

Els menors de 4 anys que vagin acompanyats
tindran entrada gratuïta. Als acompanyants se´ls hi
aplicará la tarifa que els correspongui

Curset de natació per adults:

Les persones amb discapacitat del 33 % o superior
i residents a la població estaran exemptes de pagament
i si requereixen ajut d'una altra persona, al seu acompanyant se
li aplicarà la tarifa vigent als menors de 14 anys es
necessari justificant d'empadronament per a TOTS DOS

Del 1 al 31 de juliol
Del 1 al 31 d'agost
Dilluns, Dimecres i Divendres de 20:00 a 21:00

No es permet l´entrada als nens menors
De 14 anys que no vagin acompanyats d´un adult

Aquagym:
Del 1 al 31 de juliol
Del 1 al 31 d'agost

2,50 €
12,90 €
17,60 €
54,30 €

L'accés a piscines es realitzarà únicament amb la compra
de qualsevol abonament a les oficines del poliesportiu de
dilluns a divendres de 9:30 a 22:00 i dissabtes de 10:00 a 20:00

Dimarts i dijous de 20:15 a 21:00
L`ús de tots els abonaments serà personal i intransfrible
Tots els cursos o activitats aquàtiques
han de presentar un mínim d'inscripcions
per poder-se realitzar i tenen plaçes limitades
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