L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar les activitats programades per
manca d’inscripcions i/o canviar horaris en el cas que fos necessari.

AJUNTAMENT DE VALLMOLL

- ESTIU 2017 -

PISCINA
MUNICIPAL DE
VALLMOLL

CALENDARI I HORARIS

ACTIVITATS

Inici de temporada: 24 de juny de 2017
Horari:

Matins d’11 a 14:00 h.
Tardes de 16 a 19:45 h
Dissabtes i diumenges d’11 a 19:45
(horari de bany tots els dies fins les 19:30)

Entrada
gratuïta fins
el dia 30
de juny!

Cal que feu les inscripcions a aquestes activitats a les oficines de
l’Ajuntament, fins el dia 23 de juny. S’haurà d’abonar l’import de
l’activitat en el moment d’efectuar la inscripció.
CURSOS DE NATACIÓ: Cursos intensius diaris, de dilluns a divendres.
Del 26 de juny al 14 de juliol (3 setmanes)

Els dies que hi ha natació i aquagim es compartirà l’espai de bany,
deixant pels usuaris de la piscina la meitat de la mateixa.

 Iniciació: de 15:30 a 16:30 h.; edat mínima 2 anys
 Domini del medi aquàtic: de 16:30 a 17:30 h.

TARIFES

Del 17 de juliol al 4 d’agost (3 setmanes)

ABONAMENTS: els podeu obtenir a l’Ajuntament a partir del dia 19 de
juny.
EMPADRONATS

NO EMPADRONATS

A partir de 5 anys

28 €

34 €

Familiar

65 €

80 €

Majors de 65 anys

Gratuït

(a partir de 5 anys)

Preus per curs: 35 € per nen - Segon germà: 30 € -Tercer i següents: 25 €
AQUAGIM: Classes de 45 minuts de gimnàstica aquàtica, adreçades a
majors de 16 anys.
Del 3 al 28 de juliol,
dimarts i dijous, de 19:00 a 19:45 h.
Preu: 20 € mes sencer
12 € mig mes o setmanes alternes

ENTRADES:

Tot el dia

 Perfeccionament: de 16:00 a 17:00 h.

EMPADRONATS

NO EMPADRONATS

3€

5€

NATACIÓ PER A ADULTS (INICIACIÓ O PERFECCIONAMENT): Seran
classes de 45 minuts, adaptades al nivell dels usuaris.
Del 3 al 28 de juliol
Horari per determinar. Podeu demanar més informació a les oficines de
l’Ajuntament.
Preu: 20 € mes sencer
12 € mig mes o setmanes alternes

