INFORMACIÓ PISCINES D’ESTIU 2010
DATES
- Obertura: dilluns 21 de juny
- Tancament: diumenge 5 de setembre
- Horari: de dilluns a diumenge de 10:00 a 19:00 h
- Diumenge 11 de juliol: Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. Entrada gratuïta
- Diumenge 1 d’agost tancades per Festa Major

TARIFES
Les tarifes de les entrades i dels abonaments seran les següents:
Entrada personal a la piscina
De 0 a 5 anys

0,00 €

De 6 a 16 anys

1,96 €

De 17 a 30 anys

2,57 €

Més grans de 30 anys

3,92 €

Pensionistes a partir de 60 anys

1,96 €

Abonaments de temporada juny-septembre
De 0 a 5 anys

0,00 €

De 6 a 16 anys

23,56 €

De 17 a 30 anys

32,72 €

Més grans de 30 anys

52,33 €

Familiar 1 (*)
(inclou la parella amb fills fins a 16 anys que convisquin en el
mateix domicili)
Familiar 2 (*)
(inclou la parella amb fills de 17 a 30 anys que convisquin en
el mateix domicili)
Pensionistes a partir de 60 anys (*)

100,32 €
119,95 €
23,56 €

Minusvalidesa a partir de 33% (*)

0,00 €

Acompanyant minusvalidesa (*)

0,00 €

(*) cal acreditar situació

ACCESSOS
Tot i que la gestió de les piscines d’estiu es portarà directament des de
l’Ajuntament de Torelló, l’empresa concessionària de la piscina coberta farà una
prestació dels serveis de control d’accessos, socorrisme i manteniment de l’aigua.
Enguany i donada aquesta particularitat, l’accés a les piscines d’estiu es farà per
l’entrada actual de la piscina coberta (Camí nou de Can Parrella número 5).
La venda d’entrades puntuals i d’abonaments es realitzarà directament a la
recepció de LaPiscina.
El control d’accessos es durà a terme mitjançant un sistema de polseres de colors
d’un sol ús. Les polseres es poden ajustar a diferentes mides al canell i es poden
mullar sense problemes. Per retirar-les cal tallar-les. Són personals i intransferibles.
Les polseres s’entregaran a recepció en el moment de la compra de l’entrada
puntual i s’anotarà la data del dia en curs durant la qual l’entrada és vàlida.
Als usuaris que tramitin un abonament se’ls farà entrega d’una polsera de color
negra que serà vàlida durant tota la temporada. Si aquesta es retira o es
deteriora se’n pot demanar una altra a la recepció de LaPiscina prèvia
presentació del carnet d’abonament.

