
CALDES DE MALAVELLA

Preobertura: 8 de juny de 15 a 20 h.

HORARIS:
De dilluns a divendres d’11 a 20 h.
Dissabtes, diumenges i festius 
de 10:30 a 20 

PISCINA MUNICIPAL

PREUS ENTRADES
De 0 a 2 anys  Gratuït

De dilluns a divendres
Fins a 16 anys i pensionistes   3,50 €
Adults 6,25 €

Dissabtes i festius
Fins a 16 anys i pensionistes  5,50 €
Adults 7,50 €

ESTIU 
2018

Oberta del 9
de juny al
31 d´agost

 h.



MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

www.sportgest.com

info@sportgest.com

BANY NOCTURN
30 de juny i 14 de juliol 
De les 21:30 a les 00:00 h.

NATACIÓ LLIURE
A partir de 16 anys.
S’habilitarà un carril de la piscina per a 
la pràctica de la natació durant tot l’estiu.
Migdia, de 13:00 a 14:00 h.
Tardes, de 18:00 a 19:00 h.
Inscripció gratuïta

ACTIVITATS
ESTIU
2018

A la recepció de la Piscina Municipal a partir de la seva  obertura. 
Es pot pagar  en metàl lic o amb tarjeta de crèdit. No es permet l’entrada 
al recinte als menors  de 12 anys que no vagin acompanyats d’un
responsable major d’edat. L’adquisició  d’un abonament o d’una entrada
comporta l’acceptació de les normes d’ús de la Piscina  Municipal.
SportGest es reserva el dret a modificar el programa d´activitats. 

Abonaments de temporada

ABONAMENTS INDIVIDUALS
Fins a 16 anys i pensionistes 35,50 €
Adults 63,00 €

ABONAMENTS FAMILIARS
Dos primers membres 54,90 €
Per a cadascun dels altres membres +14,50 €

Només per a persones empadronades o residents 
al municipi. Documentació requerida: volant 
d’empadronament o justicant de resident al 
municipi. Per a participar a les activitats cal estar 
abonat. Els empadronats al municipi que es van 
abonar l’estiu 2017 No cal que portin volant 
d’empadronament. La pèrdua del carnet i la 
conseqüent renovació tindrá un cost afegit de 3 €. 
L’abonament familiar inclou un màxim de 5 membres.

NOVETAT!!!   Podeu renovar els abonaments omplint un formulari a
 w ww.sportgest.com/caldes-de-malavella

S'entén per Unitat Familiar a: Pare, mare o tutor legal
i fills empadronats o residents al Municipi de Caldes.
Grups: L´accés de grups d´entitats, clubs i associacions
estara subjecte a l´aprovació previa de la Regidoria  
d'Esports.
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