
INDIVIDUAL ADULT
(MÉS DE 18 ANYS)

60€

FAMILIAR
PENSIONISTA/JUBILAT

50€

ENTRADA ADULT
(SENSE ABONAMENT)

5€

ENTRADA INFANTIL
(SENSE ABONAMENT)

3,5€

FAMILIAR
110€

FAMILIAR
(A PARTIR 1 D’AGOST)

80€

FAMÍLIA MONOPARENTAL/
FAMÍLIA NOMBROSA

77€

INDIVIDUAL
PENSIONISTA

28€

INDIVIDUAL INFANTIL
(DE 4 A 17 ANYS)

40€

Els carnets familiars inclouen parella i infants �ns a 18 anys que 
convisquin en el mateix domicili. Els familiars de més de 65 anys 
que convisquin també en el mateix domicili es regiran per les tarifes 
de pensionista.

Per acollir-se a les modalitats d'abonaments familiars és imprescindible 
un mateix domicili acreditat amb el DNI o certi�cat d'empadronament.

Els nens i nenes de �ns a 3 anys tindran entrada gratuïta a la piscina 
sempre que vagin acompanyats d'una persona major d'edat amb el 
corresponent abonament o entrada.

Jubilats, pensionistes i en general totes les persones de més de 65 anys, 
així com les que tinguin una discapacitat, degudament acreditada, superior 
al 33% es regiran per l’abonament familiar pensionista o per l’abonament 
individual pensionista.

DATES I HORARIS 
22 i 23 de juny de 16h a 20h i del 24 de juny al 4 de setembre d’11h a 20h

L’Ajuntament de Centelles es reserva el dret de tancar les instal·lacions 
en cas que el temps no acompanyi.

INSCRIPCIONS: DOCUMENTACIÓ
Import de l'abonament en efectiu o pagament amb targeta de crèdit/dèbit
El DNI
La targeta de la Seguretat Social (en el cas de pensionistes)

TARIFES 
S’ha d’abonar l’import en efectiu:

ÉS OBLIGATORI
Pagar l'entrada segons la tarifa vigent.

Realitzar les activitats aquàtiques en l'espai indicat pels socorristes.

Comportar-se amb civisme a tot el recinte i respectar i mantenir netes 
les instal·lacions.

Dutxar-se abans d'accedir a la piscina.

Menjar i beure en la zona de bar o en la zona habilitada.

Presentar el carnet d'abonat o el tiquet d'entrada a petició de qualsevol 
membre del personal de la instal·lació.

Seguir sempre les indicacions dels socorristes.

NO ES PERMET
L'entrada de menors de 14 anys que no vagin acompanyats d'una 
persona de més de 18 anys.

Fumar en tot el recinte de la piscina.

Córrer, donar empentes, cridar, escopir, submergir per força als altres 
i practicar qualsevol mena d’actitud incívica.

Introduir pilotes, ulleres de bussejar, etc.

NOTES
La piscina té limitat el seu aforament màxim. L'adquisició d'abonaments 
només signi�ca una reducció en el preu d'entrada i en cap cas dona dret 
a utilitzar la piscina quan el seu aforament és màxim.

Hi ha armariets per tal de deixar els objectes personals, però en cap cas 
la direcció de la instal·lació es farà responsable de la possible subtracció 
de qualsevol objecte dipositat.

És imprescindible accedir a la piscina amb banyador.

La informació detallada en aquest fulletó pot ser modi�cada com a 
conseqüència de l’aplicació de les mesures en matèria de contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, que puguin dictar 
des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

ELS SOCORRISTES TENEN LA FACULTAT D’EXPULSAR DE LA PISCINA LES PERSONES 
QUE INCOMPLEIXIN AQUESTES NORMES.
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REGLAMENT D’ÚS




