HORARI PISCINA CENTRE ESPORTIU ROÍS DE CORELLA
Obertura dissabte 1 de juny de 2019.
Tancament diumenge 8 de setembre de 2019. El Servei d’Esports es reserva el dret de retardar la
data de tancament en cas que les condicions climatològiques siguen favorables.
•

Dilluns a divendres:
◦ De juny fins a la finalització de col·legis de 15:30h a 20:00h.
◦ Des de la finalització de col·legis fins al tancament del període estival de 12:00h a 20:00h.

•

Dissabtes i diumenges de 10:00h a 20:00h.

PREUS PISCINA
1-Carnet usuari/a familiar (pare, mare i fills/es menors de 23 anys)*

107,90€

2-Preu bonificat del Carnet usuari/a familiar

86,32€

1-Carnet usuari/a individual

82,20€

2-Preu bonificat del Carnet usuari/a individual

65,76€

1-Carnet usuari/a individual menors 18 anys

52,50€

Usuari Targeta Dorada (cal aportar targeta dorada)

18,49€

Entrada individual

4,56€

Abonament 10 entrades

35,25€

ACTIVITAT
Natació xiquets/es
(classes 45 min)

HORARIS

DIES

NIVELL

PREU

10:30-11:15

De dilluns a divendres

Perfeccionament

65,32€

11:15-12:00

De dilluns a divendres

Iniciació

65,32€

1-Durant aquest any en els casos del Carnet d’usuari/a individual i familiar la duració serà de 6
mesos i es podran utilitzar les instal·lacions del poliesportiu municipal i del poliesportiu de Beniopa.
2-Tindran dret al preu bonificat 20%, les famílies amb una renda inferior a 6.000€ per component
familiar.
NO S’ADMETRÀ EL PAGAMENT EN EFECTIU. Sols es podrà pagar amb targeta o mitjançant
ingrés bancari del rebut corresponent en les entitats col·laboradores.

NORMES D’ÚS DE LES PISCINES
Accés. Existirà una limitació d’accés de persones usuàries, en funció de l’aforament de la instal·lació,
segons marque la normativa legal vigent, que, com a norma general, s’estableix en 1 persona per
cada 2 metres quadrats de làmina d’aigua, a les piscines descobertes, i a 1 persona per cada 4
metres quadrats de en la zona d’esplai. La direcció es reserva el dret de restringir l’accés en cas de
superar-se aquests límits.

-Prohibicions expresses
1.

Introduir gossos o altres animals.

2.

Introduir utensilis per a la natació subaquàtica, com màscares, aletes o altres objectes
contundents o que puguen molestar a la resta de persones usuàries. Per a tal fi es requerirà
autorització expressa del socorrista.

3.

Els recipients de vidre o porcellana.

4.

Escopir o vessar líquids de qualsevol naturalesa.

5.

Menjar a les grades, vestidors, a les zones de platja, sobre el pla de l’aigua de la piscina o en
gespa.

6.

Tirar al sòl o abandonar qualsevol tipus de deixalles a la instal·lació.

7.

No es permet l’ús d’ulleres de vista o del sol en l’aigua (excepte llentilles). Les ulleres de
natació hauran de tenir lents de plàstic irrompible.

8.

Es prohibeix executar capbussons amb carretó, cap arrere o intentant fer volantins a l’aire.

9.

No es permet l’accés o estada a les zones de platja amb roba o calçat de carrer. Es recomana
l’ús de sabatilles de bany.

10.

Abans de fer ús de les piscines, és obligatori dutxar-se. També es recomana l’ús de la dutxa,
en abandonar el bany.

11.

Es recomana l’ús del barret de bany, que serà obligatori a les piscines cobertes.

12.

Tampoc es permetrà l’ús de les piscines a aquelles persones sospitoses de patir malaltia
infecciosa o presente ferides importants a la pell.

13.

A més a més, no es podrà fumar en tot el recinte.

14.

L’accés al got de la piscina i platges es realitzarà per les zones adequades.

No es permet l’accés de menors de 14 anys que no vagen acompanyats de persones majors
d’edat.
Acatar i complir totes les normes i instruccions que dicte el Servei d’Esports de l’Ajuntament de
Gandia, del personal d’atenció a les instal·lacions o del socorrista, a fi d’afavorir, en tot cas, la tasca
d’aquests. El respecte a aquest serà en tot moment obligat i s’entendran correctament les seues
indicacions.
Identificar-se, per mitjà del Carnet d’abonat, així com mostrar el tiquet de reserva d’instal·lació, quan
ho sol·licite el personal d’atenció de les instal·lacions.

