CURSOS

INSCRIPCIONS

Calendari
Natació: del 26 de juny al 14 de juliol
Aquagim: del 26 de juny al 28 de juliol

Entrades, abonaments i passis:
A les oficines de l’Ajuntament de dilluns a
divendres de 12 a 15 hores.

Horari
Curs de natació, de dilluns a divendres de
16:00 a 17:00 hores o de 17:00 a 18:00 hores.

Cursos de natació i aquagim:
A les oficines de l’Ajuntament de dilluns a
divendres de 12 a 15 hores o a través del correu
electrònic ajuntament@botarell.cat, fins el
22 de juny.

Infants (15 sessions)
Preu: 43 euros NO abonats
40 euros abonats
Curs d’aquagim per majors de 16 anys.
Dimarts i dijous (10 sessions).
Hora a concretar.
Preu: 43 euros NO abonats
40 euros abonats
Aquests cursos estan organitzats pel Consell
Esportiu del Baix Camp.

.Normativa
Per a la conformació d’un grup cal un mínim de 10
. alumnes.
Els grups de nivell els realitzarà el monitor el primer
del curs.
. dia
Cal dur tovallola, banyador i es recomana l’ús de
xancletes

Inscripcions obertes fins el 22 de juny
NOTA: Si hi hagués un mínim de participants, els
cursos també es podrien realitzar al mes d’agost.

PISCINES MUNICIPALS
NORMATIVA, HORARIS I CURSOS

Per inscriure’s cal portar DNI i/o llibre de
família.
Cal pagar en el mateix moment de la inscripció
l’import de l'abonament que es vulgui
comprar.
No és permesa l’entrada a menors de 14
anys si no van acompanyats sempre per
algun/a adult/a responsable.

REGIDORIA D’ESPORTS

Es podrà accedir a la zona de bar sense haver
d’adquirir l’entrada, però no es podrà
accedir sota cap concepte a la zona de
bany.
El/la responsable de les instal·lacions té tota
l'autoritat per aplicar les normes d'ús i
solucionar els aspectes no previstos en
aquest reglament.
L'Ajuntament es reserva el dret de canviar
o variar aquestes normes, si així ho creu
necessari.
Tel.: 977 826 130 / Fax: 977 826 627
Email: ajuntament@botarell.cat
www.botarell.cat

INAUGURACIÓ
23 DE JUNY DE 2018
(entrada lliure)
INFLABLES TOT EL DIA

PISCINES MUNICIPALS

NORMES DE CARÀCTER GENERAL
SERVEIS
. Bany lliure
. Solàrium
. Piscina gran
. Piscina infantil
. Bar
. Cursets de natació
. Cursets d’aquagim
HORARI
Les piscines s’obriran del 23 de juny i
es tancaran l’11 de setembre.

És obligatori:
Fer un correcte ús dels elements esportius
i del mobiliari de les instal·lacions.
Fer ús de les papereres.
Fer un ús responsable de l’aigua de les dutxes
i rentamans.
Respectar l’horari d’obertura i tancament del
recinte esportiu.
Comunicar qualsevol incidència (desperfecte,
accident, etc...) que hagi sorgit durant l’ús
de la instal·lació esportiva

NORMES ESPECÍFIQUES DE LES
PISCINES MUNICIPALS
a. Els usuaris només podran accedir als
espais que els estiguin destinats, utilitzant
els accessos específics.
b. No es podran arrencar, trepitjar o fer malbé
les plantes i les flors dels jardins de l’entorn.
c. Serà obligatori passar per les dutxes (sense
sabó) abans d’utilitzar la piscina.
d. Està prohibit jugar i córrer pel voltant de
les piscines
e. No es permès banyar-se amb matalassos
inflables i salvavides de cèrcol

Dilluns a diumenge de les 12 a les 20 h

Està prohibit:

f. No es podran utilitzar ulleres per l’aigua que
siguin de vidre.

PREUS

Malmetre, pintar o embrutar de qualsevol
manera les instal·lacions esportives.

g. Per a la seguretat dels banyistes, està
prohibit llançar-se de cap a l’aigua en zones
de profunditat inferior a 1,30 metres.

Entrada d’un dia: 2,95 euros
Abonaments:
Lot de 10 entrades 18,74 euros
Lot de 25 entrades 40,92 euros
Passis temporada:
Familiar 109,89 euros
(cònjuges i descendents de primer grau)
Individual 52,65 euros
Individual jubilat 36,85 euros

Utilitzar vasos o envasos de vidre en tot el
recinte.
L’ús de les instal·lacions esportives per part
dels usuaris amb la finalitat d’obtenir rendiments econòmics, llevat d’autorització expressa.
Col·locar qualsevol element aliè a l’equipament
de la instal·lació esportiva o modificar els
elements existents, sense autorització expressa
de la Regidoria d’Esports.

h. Fora dels cursos específics, no es podrà
utilitzar ni aletes, ni manyoples, ni altres aparells
de submarinisme i/o similars

i. A la zona de platja només és permès entrar-hi
amb vestit de bany.
j. No es podrà entrar a la zona de bany amb
calçat de carrer.

Accedir a les instal·lacions esportives amb cap
tipus d’animal, excepte els gossos pigall.

k. Únicament es podran utilitzar equips de música
amb auriculars individuals.

La entrada a les instal·lacions amb bicicletes o
vehicles motoritzats, llevat d’autorització expressa.

Tal i com estableix el Reglament de les
Instal·lacions Esportives Municipals publicat
al BOP número 161 de 12 de juliol de 2012.

