PISCINES D'ARTESA DE
SEGRE I ALENTORN
INFORMACIÓ GENERAL

PREUS

Obertura del 19 de juny al 31 d'agost.

Artesa de Segre

De dilluns a diumenge
De 12:00h a 20:00h

70%

ADULTS (de 15 anys en endavant) 2,50 €
INFANTS (de 4 a 14 anys)
1,50 €
Nens entre 1 a 3 anys
gratuït

Els aforaments segueixen les indicacions del
departament de Salut per assegurar el
distanciament social. Aquestes dades s'han
consensuat amb els responsables de Salut.

IMPORTANT
Els usuaris es registraran directament a les
piscines, abans d’entrar al recinte, sense trucar a
l’ajuntament, ni demanar cita prèvia.
Es facilitarà el nom i cognoms i un telèfon de
contacte, per poder tenir un registre de les
persones que estan fent ús de les instal·lacions.
Sempre que hi hagi places lliures l'entrada servirà
per a tot el dia.
Els usuaris caldrà que avisin quan entren i quan
surten del recinte als responsables de les piscines.

Alentorn
ADULTS (de 15 anys en endavant) 3,50 €
INFANTS (de 4 a 14 anys)
2,50 €
Nens entre 1 a 3 anys
gratuït
S’aplicaran els següents descomptes:
- Persona amb disminució, acreditada
oficialment ----------------------- 50%
- Titular carnet jove ----------------- 10%

MENORS

Els menors hauran d'entrar preferiblement
acompanyats d'un adult, però a partir dels 14
anys es podrà fer una autorització perquè
puguin entrar sols a la piscina.

ABONAMENTS
1,5m
..........

Alentorn

Abonament ADULTS per TEMPORADA
55,00€
Abonaments MENORS (entre 4 i 14 anys) TEMPORADA 40,00€

Artesa de Segre

Abonament ADULTS per TEMPORADA
Abonament ADULTS MENSUAL
Abonaments MENORS (entre 4 i 14 anys) TEMPORADA
Abonaments MENORS (entre 4 i 14 anys) MENSUAL

50,00€
30,00€
30,00€
18,00€

S’aplicaran els següents descomptes:
- Persona amb disminució, acreditada
oficialment ----------------------- 50%
- Família nombrosa ---------------- 25%
Els ABONAMENTS es podran adquirir a les piscines.

Aquest nou protocol sobre el funcionament de les piscines temporada 2021, s’anirà revisant setmanalment i adaptant-se a les possibles noves indicacions, mesures i criteris sanitaris.

