TARIFES
- Menors de 2 anys: gratuït
- Infantil: 15,00 €
- Majors de 7 anys: 30,00 €
- Majors de 65 anys: 15,00 €
Bonificacions:
El tercer fill: 50% de bonificació de l’abonament que li correspongui.
A partir de la Festa Major d'agost, el preu per abonament, en qualsevol
modalitat, es reduirà al 50%

SOL.LICITUD DEL CARNET
A partir del 15 de juny (no es farà presencialment)
Correu electrònic: piscines@golmes.cat
Via Whatsapp al telèfon 641 850 930
Per telèfon, trucant al 973 60 15 01

GOLMÉS

DOCUMENTACIÓ QUE HEU D'APORTAR
Nom, cognoms, DNI i fotografia
Justificant del pagament, en el cas de fer una transferència bancària

PAGAMENT

A la sol·licitud, per transferència bancària
ES95 2100 0527 0302 0001 2463
Al recollir el carnet, amb targeta de crèdit / dèbit.

Ajuntament de Golmés

TEMPORADA
PISCINES 2020
Obertura 20 de juny

MESURES DE PREVENCIÓ A LES PISCINES
durant la situació excepcional provocada
per la COVID-19

- L'aforament estarà limitat a 1/3 del recinte, i dividit en
sectors per mantenir les distàncies de seguretat

- Només es podrà accedir a la piscina amb abonament de
temporada, no es vendran entrades individuals
Podran
sol·licitar
l'abonament
les
persones
empadronades a Golmés, les que tenen 2a residència al
municipi i els familiars de 1r i 2n grau dels empadronats

- En cas d’aforament complert i usuaris en espera, s’establirà
limitació horària, amb un màxim d’estada de dues hores

- No es podrà accedir al recinte amb símptomes de la
covid-19 i caldrà complir les recomanacions
que
s’estableixin per prevenir la transmissió de la pandèmia

- L’accés a les piscines serà amb mascareta, neteja de mans,
desinfecció de calçat i es podrà prendre la temperatura
corporal

Aquestes mesures es podran adaptar durant la temporada, en
funció de les normes que es dictin en relació a la COVID-19.

- Caldrà mantenir les distàncies de seguretat de dos metres
en tot el recinte, i en cas de no ser possible s’haurà d’usar
mascareta
- Els vestuaris i les dutxes dels vestuaris, romandran
tancades. Només es podrà fer ús del lavabo exterior.
- No es podrà fer us d’hamaques, cadires o altres elements
externs al recinte. Cada usuari s’haurà de fer responsable de
la seva tovallola i estris personals que haurà de dipositar a
l’espai habilitat

L’ajuntament de Golmés obrirà el recinte de les piscines, malgrat
les dificultats i les limitacions que s’han establert arran de la
COVID-19. Davant les circumstàncies que s’està vivint i atesa la
climatologia del nostre territori, obrir les piscines és un servei
als veïns i veïnes del municipi com a necessitat, no com a lleure.

