INFORMACIÓ PISCINES D’ESTIU 2013
-

Enguany l’entrada serà pel Passatge dels Esports s/n.
Obertura: dilluns 17 de juny
Tancament: diumenge 1 de setembre
Horari: de dilluns a diumenge de 10 a 19 h.
Dijous 1 d’agost piscines tancades per Festa Major.

Les tarifes de les entrades i abonaments per a les piscines d’estiu seran les següents:
Entrada puntual a la piscina:

tarifa en €

•

De 6 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys...............................2,00

•

De 17 a 30 anys...................................................................................... 3,00

•

Més grans de 30 anys ............................................................................4,00

•

Activitats de lleure organitzades per escoles i entitats esportives degudament
autoritzades i registrades per l'Ajuntament.........................................1,20

Abonaments de temporada
a) De 6 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys.................................. 25,00
b) De 17 a 30 anys......................................................................................... 35,00
c) Més grans de 30 anys................................................................................ 55,50
d) Abonats a la piscina coberta municipal................................................ 28,00
e) Familiar 1 (inclou la parella amb fills fins a 16 anys que convisquin en el mateix
domicili)..................................................................................................... 107,00
f)

Familiar 2 (inclou la parella amb fills de 17 a 30 anys que convisquin en mateix
domicili)......................................................................................................128,00

g) Família monoparentals ( inclou un dels progenitors amb fills fins a 18 anys que
convisquin en el mateix domicili)............................................................. 72,50
h) Abonament per a casals de lleure i entitats esportives degudament registrades
a l’Ajuntament de Torelló ( per nen inscrit)............................................. 22,00
Observacions:
•

Els abonaments per a la piscines d’estiu es podran fer, a partir del 10 de juny, a la recepció
de la piscina d’estiu de les 15 a les 20 hores. Entrada pel Passatge dels Esports.

•

Pels abonaments familiars 1 i 2 és necessari un volant d’empadronament per acreditar la
parella i fills que conviuen en el mateix domicili. Aquest document serà tramitable des de
la mateixa instal·lació.

•

Pels abonats de la modalitat D, és necessari presentar el document acreditatiu que
tramitarà en la piscina coberta.

•

Per a la concessió de les exempcions i bonificacions així com els abonaments per a
famílies monoparentals serà imprescindible la presentació de la documentació que
tendeixi a verificar cada un dels supòsits establerts.

•

Per a tots els abonaments, cal portar una fotografia i Document Nacional d’Identitat.

Torelló, 30 de maig de 2012

