Ajuntament d’Agramunt

PISCINES MUNICIPALS D’AGRAMUNT
NORMATIVA I REGLAMENT- TEMPORADA ESTIU 2016
INFORMACIÓ GENERAL
•
•
•

Les Piscines Municipals d’Agramunt obriran el dissabte 11 de juny i tancaran l’01 de
setembre de 2016.
El primer dia, 11 de juny, es farà un matí de portes obertes de les 12 a les 14h.
Horari de les piscines:
De l’11 al 23 de juny: de les 12 a les 20h
A partir del 24 de juny: de les 11 a les 20h

ACCÉS INSTAL·LACIONS
•

Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur la targeta o polsera vigent d’abonat
o bé haver pagat l’entrada d’un dia.

•

La targeta d’abonat és personal i intransferible. El seu préstec a una altra persona comportarà
la baixa del titular.

•

Les targetes es poden adquirir a la taquilla de les piscines i tenen un cost d’2€ per persona.

•

En cas de tenir la targeta de l’any anterior s’haurà d’activar a principi de temporada.

•

La seva pèrdua o deteriorament implicarà fer-ne un duplicat, i el cost haurà de ser assumit pel
titular:
o Targeta: 3€
o Polsera: 3€

•

Un cop es doni per acabada la temporada, si l’usuari retorna la targeta o la polsera, se li
retornarà l’import d’aquesta. En cas de pèrdua, es retornarà el preu inicial (2€).

•

Els usuaris menors de 14 anys han d’anar sempre acompanyats d’una persona adulta tant a la
piscina com a la resta de la instal·lació, excepte quan participin en una activitat dirigida adreçada
a la seva edat.

•

Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a la que estan adscrits i respectar els horaris
de les diferents activitats..

•

Tots els usuaris han de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta
d’usuaris.

•

Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material, en fer-ne mal ús, comportarà
la seva reposició i poden suposar la pèrdua del dret d’ésser abonat. Pel que fa als grups, l’entitat
és responsable del possible mal ús per part dels seus components.

•

La instal·lació no pot responsabilitzar-se dels objectes perduts o oblidats. Els objectes que
s’hagin recuperat es guardaran a recepció durant un màxim de 15 dies.

•

No està permès fumar en tot el recinte.

•

Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte a excepció dels gossos
pigall.

•

El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret
d’accés a les piscines municipals.

•

Els equipaments resten fora de servei 15 minuts abans del tancament de la instal·lació.
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•

Pel bon funcionament de la instal·lació és imprescindible que seguiu sempre les instruccions i
indicacions del personal.

•

És molt important que respecteu les normes de seguretat i ateneu a la senyalització.

•

Feu sempre ús de les papereres. Mantenir la instal·lació neta és cosa de tots.

•

No malbarateu l'aigua. És un bé escàs que cal utilitzar racionalment.

INSCRIPCIONS ACTIVITATS I ABONAMENT PISCINES
•
•

Les inscripcions i pagaments d’abonament i/o activitats es podran fer online a través del web
www.agramuntesports.cat o de forma presencial a les mateixes piscines a partir de l’01 de
juny.
L’horari per fer abonaments i inscripcions a les piscines serà:
o De l’1 al 10 de juny:
Matins de 9.30h a 13h.
Tardes de 17h a 20h.
o

•
•
•

A partir de l’11 de juny:
En horari d’obertura de piscines exceptuant la franja horària de les 16 a les
19h que no s’efectuaran abonaments ni inscripcions presencials.
El caps de setmana tampoc es podran fer inscripcions de forma presencial,
només es podran fer online.

Les famílies nombroses i monoparentals han d’acreditar amb el carnet vigent si volen gaudir
del 50% de descompte en els cursets, abonaments de temporada i activitats d’esport i lleure.
Les persones pensionistes menors de 65 anys obtindran un 25% de descompte en els
abonaments, acreditant ‘ho amb la documentació necessària.
Els majors de 65 anys tenen l’entrada gratuïta.

CURSETS DE NATACIÓ
•
•
•
•
•

Durant la temporada es faran tres torns de cursets de natació.
Els cursets de natació es fan per a nens i nenes a partir dels 3 anys.
Per facilitar la tasca dels monitors, es permetrà un acompanyant pels nens nascuts a partir
del 2008.
Els nens/es nascuts el 2007 o anterior, els acompanyants hauran de tenir entrada o
abonament.
L’abonament d’acompanyant té un cost de 10,90€.

La lectura d’aquesta normativa i reglament comporta donar el consentiment per publicar imatges i
fotografies a les xarxes socials i pàgines webs municipals.
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