Poliesportiu Municipal Marina Besòs

TARIFES MUNICIPALS 2020
MATRÍCULA INFANTIL (De 3 a 14 anys)

QUÈ NECESSITES PER DONAR-TE D’ALTA?

•45,83€
MATRÍCULA ADULTS (De 15 a 64 anys)
•56,32€
MATRÍCULA FAMILIAR (A partir de 2 membres menors de 65 anys)
•84,96€
MATRÍCULA 65 ANYS (Exempta el primer cop que s'apuntin)
•16,53€
MATRÍCULA MATRIMONI 3ª EDAT (Exempta el primer cop que s'apuntin)
•24,79€

QUOTES MENSUALS
RESIDENTS A SANT ADRIÀ DE BESÒS

QUOTES MENSUALS NO RESIDENTS

INFANTIL (3 a 14 anys)
•16,85€
ADULTS (15 a 64 anys)
•33,27€
65 ANYS
•25,55€
MATRIMONI 3ª EDAT (65 anys)
•39,76€
3 FAMILIARS ADULTS
•76,17€
3 FAMILIARS (2 adults + 1 menor)
•68,25€
4 FAMILIARS ADULTS
•100,74€
4 FAMILIARS (3 adults + 1 menor)
•88,90€
4 FAMILIARS (2 adults + 2 menors)
•77,08€
5 FAMILIARS ADULTS
•124,06€
5 FAMILIAR ADULTS (4 adults + 1 menor)
•111,21€
5 FAMILIAR ADULTS (3 adults + 2 menors)
•98,60€
5 FAMILIAR ADULTS (2 adults + 3 menors)
•84,32€
6 FAMILIARS ADULTS
•151,61€
6 FAMILIARS (5 adults + 1 menor)
•137,02€
6 FAMILIARS (4 adults + 2 menors)
•122,16€
6 FAMILIARS (3 adults + 3 menors)
•107,62€
6 FAMILIARS (2 adults + 4 menors)
•92,79€

INFANTIL (3 a 14 anys)
•17,89€
ADULTS (15 a 64 anys)
•36,99€
65 ANYS
•25,55€
MATRIMONI 3ª EDAT (65 anys)
•39,76€
3 FAMILIARS ADULTS
•89,47€
3 FAMILIARS (2 adults + 1 menor)
•75,94€
4 FAMILIARS ADULTS
•118,26€
4 FAMILIARS (3 adults + 1 menor)
•100,98€
4 FAMILIARS (2 adults + 2 menors)
•83,68€
5 FAMILIARS ADULTS
•145,28€
5 FAMILIAR ADULTS (4 adults + 1 menor)
•127,35€
5 FAMILIAR ADULTS (3 adults + 2 menors)
•113,40€
5 FAMILIAR ADULTS (2 adults + 3 menors)
•91,55€
6 FAMILIARS ADULTS
•173,80€
6 FAMILIARS (5 adults + 1 menor)
•155,43€
6 FAMILIARS (4 adults + 2 menors)
•137,07€
6 FAMILIARS (3 adults + 3 menors)
•118,70€
6 FAMILIARS (2 adults + 4 menors)
•100,36€

1) Fotocòpia del DNI. Els nens que no el tinguin
fotocòpia del llibre de família.
Els menors d’edat han d’aportar també una fotocòpia
del DNI de la persona que signi la seva inscripció
(mare o pare).
2) Fotocòpia de les dades bancàries (cartilla, certificat
o document acreditatiu de la titularitat del compte
corrent). Ha d’aparèixer el codi IBAN.
3) Fotocòpia del DNI del titular del compte corrent.

HORARI DE LA INSTAL·LACIÓ
Dilluns a divendres: De 7h a 22h
Dissabtes: De 7h a 19h
Diumenges: De 9h a 14h
* L’horari de la instal·lació pot variar al mes d’agost.

SERVEIS INCLOSOS A LA QUOTA:
 Ús lliure de la sala fitness a partir dels 18 anys.
Amb 15 anys només es podrà fer treball cardiovascular i
entre els 16 i 18 anys es podrà realitzar treball muscular
sempre supervisat pel monitor de sala.
Per demanar una rutina és obligatori realitzar un
formulari sobre el teu estat físic. Aquest formulari ho
farà el monitor de sala.
 Ús lliure de la piscina coberta 25x33. (cal saber nedar)
 Accés a les pistes de frontó.
 Ús de les pistes poliesportives a hores convingudes.
 Activitats dirigides a partir dels 15 anys.(Programació
setmanal amb més de 50 hores)

 Saunes i hidromassatges (separades per a homes i
dones).

SERVEIS NO INCLOSOS A LA QUOTA:
 Cursets de natació per a nens i adults: 8,59€ /mes
(Per realitzar els cursets és necessari ser abonat de la
instal·lació.)

 Entrada adult (no abonat):
 Entrada infantil (no abonat):

8,59€

4,29€

IMPORTANT








Les despeses d’inscripció, els cursets de natació i les quotes es realitzaran per domiciliació bancària, a mes vençut, per part de
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
Les baixes o qualsevol canvi i/o modificació s’han de realitzar abans del dia 20 del mes en curs omplint un imprès a la recepció del
poliesportiu.
Cal ser familiar directe, viure al mateix domicili i ser menor de 65 anys per beneficiar-se de les quotes familiars.
Només estaran exempts de pagar matrícula les quotes “65 anys” i “matrimoni 3ª edat” el primer cop que s'apuntin i en el cas que entre
la data de baixa i el dia de la nova inscripció hagi passat més d'un any.
Les taquilles dels vestuaris son d’ús puntual i funcionen amb cadenat que heu de portar de casa. Les taquilles s’han de buidar un cop
finalitzada l’activitat.
Per motius de seguretat i higiene està prohibit accedir als vestuaris amb cotxets de nadons, carrets de la compra, bicicletes, patins,
patinets, monopatins i similars.
Cal llegir i respectar la normativa del poliesportiu.
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