PISCINA MUNICIPAL DE MANLLEU
TAXES ESTIU 2017
Documentació que cal presentar de totes les persones
compreses a la sol·licitud:
- DNI o llibre de família (en cas de no tenir el DNI).
Pensionistes i persones discapacitades:
- Document acreditatiu de la situació de pensionista o persona
discapacitada (major o igual al 33%).
HORARI:
de dilluns a diumenge de 10 a 20 hores
TIPUS D’ABONAMENT

Fins a 3 anys
De 4 a 5 anys
Infant
De 6 a 16 anys
Infantil
De 17 a 30 anys
Jove
De 31 a 64 anys
Adult
+65 anys, pensionista, discapacitat
* Familiar 2
* Familiar 3
* Familiar 4 o més
* Familiar jubilats/pensionistes/
discapacitats 2
* Familiar jubilats/pensionistes/
discapacitats 3 o més
Entitats sense ànim de lucre amb
reserva prèvia

1 ENTRADA

5 ENTRADES

MENSUAL

TEMPORADA

Gratuït
1,75 €
3,50 €
4,50 €
5,30 €
3,50 €
-

Gratuït
7,00 €
14,00 €
18,00 €
21,20 €
14,00 €
-

Gratuït
12,25 €
24,50 €
31,00 €
36,00 €
24,50 €
-

Gratuït
21,50 €
43,00 €
55,50 €
69,00 €
43,00 €
89,00 €
111,00 €
133,00 €
78,00 €

-

-

-

1,50 €

-

-

101,00 €
-

L’import s’ha de fer en efectiu o amb targeta en el moment de sol·licitar l’abonament.

* Família
S’entén per ‘família’ el conjunt de persones, especialment pare, mare i fills fins a 30
anys d’edat, que estan empadronades en el mateix domicili familiar.

Tel. 93 851 13 55

www.manlleu.cat

Normativa de la piscina d’estiu
1. Els nens i nenes menors de 14 anys han d’anar acompanyats, a
l’entrada i durant tota l’estada dins la instal·lació, per una persona
major de 18 anys que, alhora, pot acompanyar un màxim de 5
menors.
2. Les menors i els menors d’edat, d’entre 14 i 18 anys, han de portar
un document acreditatiu de l’edat i mostrar-lo a la taquilla.
3. No es permeten activitats que puguin molestar, causar dany o
provocar situacions de risc a cap usuari de la piscina, com per
exemple jugar a pilota, portar matalassos, tirar empentes, fer
bombes, fer mortals, ...
4. Està prohibit portar envasos de vidre.
5. Està prohibit fumar en tot el recinte de la instal·lació esportiva,
excepte en els espais habilitats.
6. Cal utilitzar les papereres habilitades.
7. Es recomana dutxar-se abans i després de sortir de l’aigua.
8. No es pot trepitjar la gespa amb calçat de carrer.
9. Està prohibit banyar-se amb roba interior i roba de carrer.
10. No es permet tirar fotos ni la gravació de vídeos dins la instal·lació,
per tal de preservar el dret d’imatge de les persones banyistes i
usuàries.
11. Es faculta el personal de la instal·lació per demanar el tiquet o el
carnet corresponent en cas d’incompliment de la normativa.
12. El personal de la instal·lació es reserva el dret de demanar en
qualsevol moment un document que acrediti l’edat.
La normativa de règim intern d’aquesta piscina, vàlida per a tot l’any,
és exposada a la cartellera d’anuncis que hi ha a recepció.

RESPECTAR LES NORMES BENEFICIA TOTHOM

Piscina d’estiu oberta del 26 de juny al 10 de setembre
(excepte el 15 d’agost)

