Piscina Municipal

HORARIS
De dilluns a divendres de 6.45 a 21.30 h
Dissabtes de 9 a 14 h

TANCAMENT I HORARIS ESPECIALS
La Piscina Municipal estarà tancada els diumenges
i festius, els dies 9 i 11 d’abril (Setmana Santa),
els dissabtes 2 de maig i 12 de setembre,
del 25 de juliol al 31 d’agost (vacances i
manteniment) i els dies 24 i 31 de desembre.

Horaris
i activitats
2020

PISCINA MUNICIPAL
Avinguda del Velòdrom, 25. Mataró
Tel. 93 741 61 61
piscinamunicipal@ajmataro.cat

www.mataro.cat/piscinamunicipal
Facebook matarocat
Twitter @esportmataro

El dia 23 de juny els serveis finalitzaran a les 19.45 h
Els horaris de cursets canviaran durant els
dies de vacances o festes escolars.
La Piscina Municipal es reserva el dret de modificar
els horaris dels serveis i activitats. Qualsevol canvi
es comunicarà a les cartelleres de la instal·lació.

Col·labora:

Per formalitzar la inscripció caldrà:
DNI o equivalent, número de compte per domiciliació
bancària (en cas d’abonament trimestral i curset).
Els menors de 18 anys hauran d’inscriure’s
acompanyats del pare, mare o tutor/a.
Els menors de 16 anys que vulguin gaudir del servei
de bany hauran de passar una prova de natació
(que haurà d’autoritzar el pare, mare o tutor/a).
Preus reduïts pels titulars del Carnet Blau,
família nombrosa i família monoparental
(imprescindible presentar el document
acreditatiu corresponent).

HORARI D’INSCRIPCIONS
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a dijous de 16 a 19 h

B 3217-2020

INSCRIPCIONS

La Piscina Municipal és un equipament
esportiu amb dues piscines:
una de 25 x 12 m i l’altra de 12 x 4 m
També disposa de sauna,
sala de fitness i sala d’estiraments.
S’hi realitzen activitats aquàtiques
i cursets de natació de diferents
nivells i per a totes les edats:
infants, joves, adults, i gent gran.
A la Piscina Municipal hi treballa
un equip de professionals amb
gran experiència, que et podrà
assessorar si ho necessites.

SERVEI DE BANY

CURSETS DE NATACIÓ

USUARIS MENORS DE 15 ANYS

PER A INFANTS D’1 A 11 ANYS

De dilluns a divendres de 6.45 a 19.45 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Adaptació (d’un a tres anys), una sessió setmanal.

Tiquet ús puntual

4,70 €

Abonament mensual

23,96 €

Abonament trimestral

47,20 €
36 €

Matrícula (només pels abonaments trimestrals)

De dilluns a divendres de 6.45 a 21.30 h
Dissabtes de 9 a 14 h

PER A JOVES DE 12 A 18 ANYS
6,40 €

Abonament mensual

30,31 €

Abonament trimestral

56,70 €
36 €

Matrícula (només pels abonaments trimestrals)

Perfeccionament (fins a onze anys),
una o dues sessions setmanals
en funció de l’edat i del nivell.
Aquests cursets es fan tot l’any, excepte del 19 de
juny al 24 de juliol que es fan cursets intensius.

USUARIS MAJORS DE 15 ANYS

Tiquet ús puntual

Adaptació i iniciació (de tres a onze anys),
dues sessions setmanals.

Iniciació, perfeccionament i manteniment,
una o dues sessions setmanals.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES
PER A ADULTS I GENT GRAN

Cursets de natació (iniciació i manteniment).

ALTRES SERVEIS
BANYA’T AMB EL TEU INFANT
Informeu-vos a recepció
SAUNA
Per a tots els usuaris majors de 18 anys
SALA DE FITNESS
Per a tots els abonats majors de 16 anys
LLOGUER D’ARMARIS

Aiguagim (activitat de baixa intensitat).
Aiguamix (activitat de mitja intensitat).
Fitness aquàtic (activitat d’alta intensitat).

