Com portar persones no sòcies
Informació general - 2019
Només les persones sòcies majors d’edat (18 anys) poden portar persones
NO SÒCIES. El soci respondrà, a tots els efectes, del seu comportament i de les conseqüències
que se’n derivin.
Per entrar només al bar restaurant (exceptuant el mes de juliol)
El soci facilitarà el seu número i l’acompanyant les seves dades a la persona del control
d’entrada (només un acompanyant per soci). Se li donarà una targeta d’ús del bar-restaurant que
li permetrà el gaudiment d’aquest servei.
DE DILLUNS A DISSABTE: de 13.00h a 16.00h i de 20.30h fins el tancament del bar.
DIUMENGE I FESTIUS: de 13.00h a 16.00h i de 20.00h fins els tancament del bar.
Aquest horari pot ésser modificat per la Junta Directiva del Club.
Per entrar al club

Preu

Horari d’ús
(entrada i sortida)

(Infantil: de 6 a 14 anys)

* Comprant un bloc de 10 tiquets:
* Comprant un bloc de 5 tiquets:
* Comprant un tiquet de dia adult:
* Comprant un tiquet de tarda adult:
* Comprant un tiquet de dia infantil:
* Comprant un tiquet de tarda infantil:

90,00€
50,00€
15,00€
8,00€
7,50€
4,00€

de 7 a 21 hores
de 7 a 21 hores
de 7 a 21 hores
de 16 a 21 hores
de 7 a 21 hores
de 16 a 21 hores

Tant els tiquets individuals com el bloc es compren a la recepció de la piscina
L’acompanyant haurà d’entrar SEMPRE amb el soci.
Un soci només podrà portar dos convidats al dia. Per reserves de pistes, només es podrà
portar un convidat. Els caps de setmana del mes de JULIOL no s’admetran entrades de convidats.

Els tiquets donen dret a utilitzar:
Jardí, Zona infantil
i Sales Socials

de dilluns a dissabte
diumenges i festius

de 7.00h a 21.00h
de 8.00h a 21.00h

Piscina i solàriums

de dilluns a dissabte
diumenges i festius

de 7.00h a 21.00h
de 8.00h a 20.45h

Gimnàs

de dilluns a divendres
dissabtes
diumenges i festius

de 7.00h a 21.00h
de 8.00h a 21.00h
de 8.00h a 14.00h

Pistes de tennis, pàdel
Frontó i poliesportiva

de dilluns a dissabtes
diumenges i festius

de 8.00h a 23.00h
de 8.00h a 21.00h

Pistes d’esquaix

de dilluns a dissabte
diumenges i festius

de 8.00h a 21.00h
de 8.00h a 20.45h

L’import de les pistes serà abonat a part del tiquet, amb preu de soci.

