COM FUNCIONARAN LES PISCINES D’ESTIU
1. Hi haurà dos torns diferenciats, un de matí i un de tarda amb una hora per
desinfecció de platges, escales, dutxes i altres zones comunes de les 14:30h a
15:30h
2. Els horaris de les piscines seran:
 De 10h a 14:30h i de 15:30h a 20h del 15 de juny a l’1 d’agost
 De 10:30h a 14:30h i de 15:30h a 19:30h del 2 d’agost al 6 de setembre
3. L’aforament de la piscina serà de 100 persones per torn però es podrà
modificar a l’alça o a la baixa segons determinin les autoritats sanitàries. Un
cop arribat a l’aforament màxim d’aquests torns no es podrà fer cap reserva ni
es deixarà entrar ningú.
4. La cita prèvia es farà a traves de la web: https://www.equipamentstorello.cat
5. Per fer la cita prèvia a través de la web es requerirà el registre personal i, si
s’escau, el de tots els que composen la unitat familiar. Cal ser major d’edat per
registrar-se.
6. El preu de les entrades o dels abonaments es pagarà a través del mateix
aplicatiu.
7. De forma excepcional, per demanar cita prèvia i fer el pagaments, aquells
col·lectius que no ho puguin fer a través de la pàgina web abans esmentada,
podran trucar al telèfon 93 850 54 65 en horari de 7h a 22h.
8. Tan sols es podrà anar a la piscina en un dels dos torns diaris
9. Encara que es tingui un abonament, sempre s’ha de demanar cita prèvia, que
es farà amb les condicions fixades.
10. Es pot adquirir qualsevol abonament dels que s’estableixen en les ordenances
fiscals. Els abonaments no garanteixen la reserva il·limitada de dies i torns
horaris. Tan sols faciliten el pagament únic. Vista l’excepcionalitat d’aquest
estiu es recomana que els usuaris/àries facin ús de les entrades puntuals.
11. Els preus de les entrades puntuals són:
- De 4 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys: 3 €
- De 17 a 30 anys: 4 €
- Més grans de 30 anys: 5 €
12. Si s’ha fet una reserva per un dia determinat (mati o tarda), el programa no la
deixarà fer per l’endemà però si per l’endemà passat
13. En cap cas es preveu el retorn dels diners. En cas de mal temps, el programa
informàtic permet anul·lar la reserva fins a 5 hores abans
14. Per tal d’evitar creuaments i aglomeracions, s’entrarà per la recepció de la
piscina coberta (com es fa habitualment) i es sortirà per la porta que dona al
passatge dels Esports

15. En el cas que es marxi abans de la finalització del torn i, sempre que no hi hagi
gent, es podrà sortir per l’accés d’entrada
16. Inicialment i per precaució, les dutxes i els vestidors no es podran utilitzar
17. Hi haurà gel desinfectant a l’entrada del recinte així com estores per
desinfectar calçat.
18. El bar de la piscina funcionarà amb la normativa establerta per aquest tipus
d’establiments en funció del que es determini en les diferents fases de
desconfinament
19. Es obligatori accedir a recinte amb mascareta
20. Les normativa establerta per a la piscina d’estiu es pot trobar en el reglament
d’ús de les instal·lacions esportives de Torelló. Enguany però, atenent a les
indicacions de les autoritats sanitàries, durant el bany s’haurà de respectar la
distància establerta amb la resta d’usuaris/àries

