
PISCINA
Inici de temporada
23 de juny de 2022

Final de temporada
11 de setembre de 2022

Horari 
De dilluns a diumenge de 12 h a 20 h

Per a més informació
Ajuntament de
Montbrió del Camp
piscina@montbriodelcamp.cat
Tel. Ajuntament 977 826 010
Tel. Piscina 977 833 177

NORMATIVA,
HORARI 

I CURSETS

MUNICIPAL
Montbrió del Camp



NORMES D’ÚS

Entrada DIA 0 a 3 anys GRATUÏT

Entrada DIA a partir de 4 anys 7 €

Entrada DIA a partir de 4 anys empadronat / resident 4 €

Entrada TARDA a partir de les 16:00 h 5,5 €

Entrada TARDA a partir de les 16:00 h empadronat / resident 3 €

Lot de 10 entrades 49 €

Lot de 10 entrades empadronat/resident 24 € 

Lot de 25 entrades 117 € 

Lot de 25 entrades empadronat/resident 49 €

Abonament familiar, tota la temporada (cònjuges i descendents 
en primer grau/membres d´una parella que tinguin �lls). 195 €

Abonament familiar, tota la temporada (cònjuges i descendents 
en primer grau/membres d´una parella que tinguin �lls) empadronat
 /resident 115 €

Abonament familiar, tota la temporada (cònjuges i descendents 
en primer grau/membres d´una parella que tinguin �lls) empadronats/
residents i amb algún membre de la familia a l´atur 82,50 €

Abonament familiar, tota la temporada (cònjuges i descendents 
en primer grau/membres d´una parella que tinguin �lls) empadronats/ 
residents i amb algún membre de la familia amb un grau de discapacitat 82,50 €

Abonament temporada sencera família empadronada monoparental 75 €

Abonaments infants i germans menors de 14 anys acompanyats 
d´un responsable major d´edat cuidador (tota la temporada). 149 €

Abonaments infants i germans menors de 14 anys acompanyats 
d´unresponsable major d’edat cuidador (tota la temporada)
empadronats / residents 95 €

Abonament individual adult (tota la temporada) 138 €

Abonament individual adult empadronat/resident 75 €

Abonament individual menor 14 anys (tota la temporada) 99 €

Abonament individual menor 14 anys (tota la temporada) empadronat/resident 52 €

Abonament individual jubilats (tota la temporada) 72 €

Abonament individual jubilats (tota temporada) empadronat/resident 39 €

Soci col.laborador 49,50 €

Soci col.laborador que no fa ús de la piscina 
i no es tregui el carnet de soci (quota de manteniment) 14 €

* 10% de descompte en el moment de la compra acreditant rebut de pagament 
de la temporada passada

PREU per torn i nen (un cop iniciat el curset no es tornaran els diners) 41,62 €
Mínim per iniciar l’activitat 8 alumnes/grup, màxim 14 alumnes/grup
Els monitors decidiran la modalitat i grup en què s’inscriurà a cada alumne

HORARI (de dilluns a divendres)
· Natació de 10:10h a 10:45 h (de 2 a 13 anys)
· Natació de 11:10 h a 11:45 h (curs d’iniciació)
· Aquagym de 20:00 a 21:00 h (dimarts, dijous i divendres)

TORNS
· 1r torn: del 4 al 15 de juliol
· 2n torn: del 18 al 29 de juliol
· 3r torn: de l’1 al 12 d’agost
· 4t torn: del 15 al 26 d’agost

* L’empresa Altesport que ens dona el servei de socorrista,
també ofereix els cursets de natació i aquagym.

  · Prohibit fumar en tot el recinte
  · Prohibit menjar i beure en tot el recinte, excepte a les zones de bar
  · La zona per menjar serà la terrassa exterior del bar, a la terrassa interior només  
    productes del bar
  · Prohibit entrar neveres i menjar
  · Prohibit trepitjar la gespa amb calçat
  · Prohibit banyar-se amb ulleres de vidre
  · Prohibida l’entrada d’animals, excepte el gos pigall
  · No està permès jugar a pilota, ni banyar-se amb matalassos i salvavides de cèrcol
  · No córrer ni empènyer als voltants de la piscina 
  · Prohibit el bany a la piscina petita a partir de 9 anys  
  · Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult responsable
  · Utilitzeu les dutxes abans de banyar-vos
  · Cal banyar-se exclusivament amb roba de bany
  · Cal portar el cabell recollit amb una cua * És obligatori seguir 

les mesures sanitàries 
que en cada moment 
detalli el personal de 
la piscina o indiquin 
els cartells informatius

ABONAMENTS I PREUS ENTRADES ( Nous preus segons ordenança) CURSETS DE NATACIÓ I AQUAGYM

+ 9 ANYS


