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Abonats Piscina Fabra 2017-18

       Horari d’entrada i sortida   Preu 

Matí      07.00-13.00h       39,00€
Migdia      13.00-16.00h       30,00€
Tarda      16.00-22.00h   50,00€
Total      07.00-22.00h   60,00€

Requisits inscripcions 

Lloc inscripció:   
   Rambla Fabra i Puig, 47.

Horari d’atenció:  De dilluns a divendres, 
   de 10.00h a 13.00h i 
   de 16.00h a 20.45h.
   Dissabtes de 10.00h a 12.45h.
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De dilluns a divendres (no festius) 
Els mesos de juliol, agost i setembre no hi haurà activitat.

Temps d’estada màxima: 3 hores
A partir dels 16 anys.
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En donar-se d’alta, caldrà abonar el primer mes (mes natural/mig 
mes).

De dilluns a divendres (no festius) 
Els mesos de juliol, agost i setembre no hi haurà activitat.

Temps d’estada màxima: 3 hores
A partir dels 16 anys.

Full inscripció amb dades bancàries.

En donar-se d’alta, caldrà abonar el primer mes (mes natural/mig 
mes).

Els rebuts posterior es facturaran per banc a principis de cada mes. 
Les baixes s'hauran de noti�car amb 10 dies d'antelació al venciment 
del mes i per escrit mitjançant formulari o�cial del Club. 
Recàrrec per devolució del rebut: 6.48€
Mentre no s'efectuï aquesta baixa per escrit, el Club Natació 
Sant Andreu entendrà que els serveis contractats o les activitats 
contractades són de plena satisfacció per part de l'usuari.
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