PISCINES D’ESTIU DE TORELLÓ 2019
CALENDARI TEMPORADA ESTIU 2019




Obertura: 17 de juny
Tancament: 8 de setembre
El dia 1 d’agost, Festa Major, les piscines estaran obertes.

HORARIS DE LES PISCINES D’ESTIU



Del 17 de juny a l’1 d’agost: cada dia de 10 a 20 h
Del 2 d’agost al 8 de setembre: cada dia de 10.30 h a 19.30 h

ENTRADES PUNTUALS
a.- De 4 a 16 anys i pensionistes a
partir de 60 anys
b.- De 17 a 30 anys
c.- Més grans de 30 anys

3,00 €

4,00 €
5,00 €

A partir de 2 hores abans del tancament, les tarifes a, b, i c es reduiran
un 50%
ABONAMENTS DE TEMPORADA
e.- De 4 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys
f.- De 17 a 30 anys
g.- Més grans de 30 anys
h.- Usuaris amb abonament individual a la piscina coberta
municipal
i.- Usuaris amb abonament familiar a la piscina coberta
municipal
j.- Familiar 1 (inclou la parella amb fills fins a 16 anys)
k.- Familiar 2 (inclou la parella amb fills de 17 a 30 anys)
l.- Família monoparental (inclou un dels progenitors amb fills
fins a 18 anys)
m.- Vidus/vídues i fills menors de 25 anys amb els índex de
renda que s’indiquen a la taula annexada (1)

25,00 €
37,00 €
55,50 €
28,00 €
60,00 €
107,00 €
128,00 €
72,50 €
72,50

TRAMITACIÓ D’ABONAMENTS
Es faran a la recepció de la piscina coberta a partir del dia 10 de juny.
De dilluns a divendres de 7 a 22.30 h i caps de setmana de 9 a 14 h.
Per a la tramitació de tots els abonaments, serà imprescindible presentar la
documentació que tendeixi a verificar cada un dels supòsits establerts.
Per a tots els abonaments, cal portar una fotografia i el Document Nacional
d’Identitat.

