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Bany lliure

Cursets de natació

HORARI
Del 15 de juny a l’11 de setembre de 2012

TORNS

Obertura el 15 de juny a les 16 hores.
Horari de bany lliure*:
o Del 16 i 17 de juny d’11 a 20 hores
o Del 18 al 22 juny, de les 16 a 20 hores
o Del 23 de juny al 2 de setembre, juliol i agost d’11 a 20 h.
o Del 3 a l’11 de setembre de les 16 a 20 hores.
Horari de Festa Major: 24 i 25 d’agost, de 12 a 14 i de 17 a 20 h
26 d’agost, de 16 a 20 h

ACCÉS A LES PISCINES
Fins el dia 17 de juny accés gratuït.
Es podrà accedir a les piscines i gaudir de les instal·lacions
presentant l’abonament per tota la temporada juntament amb
el DNI, o pagant una entrada.
IMPORTANT! Els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats
d’almenys un adult.

PREUS ABONAMENT I ENTRADES (IVA inclòs)
• Entrades individuals que qualsevol edat...............
4,15 €
• Abonaments de 4 entrades (nominatiu)...............
9,00 €
Aquests abonaments seran nominatius o vinculats amb un abonament de
temporada. No seran d’utilització per grups.
• Abonaments per tota la temporada:
De 3 a 12 anys (nascuts de l’any 2000 al 2009)...... 17,50 €
De 13 a 65 anys (nascuts de l’any 1947 al 1999)... 21,80 €
Majors de 65 anys (nascuts a l’any 1946)............... Exempt
• Famílies nombroses i/o monoparentals, prèvia acreditació, un 20%
de descompte.
• Els abonaments demanats després del 15 d’agost, tindran una
bonificació del 50 %.

Els abonaments s’expediran al recinte de les piscines, a
partir del 15 de juny.
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Primer torn: del 2 al 13 de juliol.
Segon torn: del 16 al 27 de juliol.
Tercer torn: del 30 de juliol al 10 d’agost.

CURSETS
•
•
•
•
•
•

De 9 a 10 h, adults – iniciació i perfeccionament: 2 nivells De 10 a 11 h, nens/es de 7 i 13 anys
D’11 a 12 h, nens/es de 3 i 4 anys
De 12 a 13 h, nens/es de 5 i 6 anys
De 14 a 15 h, adults – iniciació i perfeccionament
De 20 a 21 h, AQUAGYM!! (adults i joves).
Nota: Serà necessari un mínim de 10 persones per curset i horari.

INSCRIPCIONS (IVA inclòs)
A partir del 15 de juny fins a 4 dies abans de l’inici
d’activitat, de 20.30 a 22.30, al recinte de piscines.
Preu: 28,80 €
(inclou assegurança de responsabilitat civil i d’accidents)

℡ 973 737010 (PISCINES)
*En horari de cursets s’utilitzarà el 50% de la piscina.

Gràcies per ajudar-nos a mantenir el
Parc en bones condicions.

Activitats
• “MULLA’T

PER
L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE”
La regidoria de Sanitat i Esports
de l’Ajuntament organitzen per
diumenge 8 de juliol, d’11 a 20
h, el Mulla’t. Es cobrarà entrada
a tots els banyistes per recaptar
fons per aquesta campanya
solidaria, es vendran objectes
per qui hi estigui interessat, i
alhora hi haurà activitats infantils durant tot el dia.
•

CAMPIONAT DE FUTBOL SALA D’ALPICAT, al juliol participa en
el Torneig, de dilluns a divendres. Inscripcions a les piscines, a partir
de les 20.30 h. El mínim serà de 8 equips.
Telèfons de contacte: 973 737010 (piscines)
669 215 560(Xavier Pros)/635 818 649 (Àlex)

PARTICIPA EN AQUEST TRADICIONAL TORNEIG!

•

ALTRES TORNEJOS, de bàsquet 3x3, voleibol, futbol sala infantil,
escacs,...

•

DISSABTES A L’AIGUA, tots els dissabtes de juliol i agost (excepte
en Festa Major) atreveix-te a banyar-te en horari de 22 a 24 hores.

VINE I ET TROBARÀS MOLTES SORPRESES !

•

ACTIVITATS D’AIGUA, durant tot l’estiu.

•

TAMBÉ PODRÀS GAUDIR:
Zona WI-FI per navegar per internet des del teu ordinador.
Zona de jocs, en una zona destinada a jocs de taula i lectura
Vesprades musicals,

VINE I ET TROBARÀS MOLTES ACTIVITATS MÉS !
La regidoria d’esports de l’Ajuntament disposa d’un reglament intern d’ús
de les instal·lacions esportives pel qual tots els usuari/es s’han de regir.
L’organització es reserva el dret de canviar el programa, si així ho creu adient.
Dipòsit Legal L-732-2012

Ajuntament d’Alpicat

