
TEMPORADA 2020
del 10 de juliol
al 9 de setembre

Piscines Municipals COPONS

Infantil (5-15 anys inclosos)

Jove (16-24 anys inclosos)

Adult (25-64 anys inclosos)

Aturat, Pensionista i de 65 endavant

Discapacitació 33% o superior

Unitat familiar (2 adults + 1 ll ns 24 anys)

Unitat familiar (2 adults + 2 lls ns 24 anys)

Unitat familiar (1 adult + 1 ll ns 24 anys)

Unitat familiar (1 adult + 2 lls ns 24 anys)

Família nombrosa (3 lls o més)

3,00 �

4,00 �

5,00 �

2,00 �

1,50 �

-

-

-

-

8,00 �

4,00 �

5,00 �

6,00 �

3,00 �

2,00 �

-

-

-

-

10,00 �

50,00 �

70,00 �

90,00 �

40,00 �

30,00 �

140,00 �

160,00 �

90,00 �

110,00 �

120,00 �

30,00 �

45,00 �

60,00 �

20,00 �

15,00 �

70,00 �

80,00 �

45,00 �

50,00 �

55,00 �

1 dia
laborable

1 dia
dissabte
i festius

15 dies
Abonament
temporada 2· Infantil de 5 a 15 anys inclosos.

4· Adults de 25 a 64 anys inclosos.

6· Discapacitació: Acreditació mínima 33%.

Entrades: El pagament de les entrades pels usuaris que no tenen cap abonament 
s’efectuarà al bar de la piscina, en el moment d’entrada.

- Fotocòpia DNI.

- Les acreditacions partinents, si s’escau.

8· Família Nombrosa: S’ha d’acreditar amb el carnet.

Notes:

1· Menors de 5 anys, entrada gratuïta.

3· Joves de 16 a 24 anys inclosos.

5· Pensionista -Jubilat- Aturat. S’ha d’acreditar.

7· Unitat Familiar: Acreditació de convivència.

9· 15 dies de lliure elecció.

10· L’edat es determinarà en funció dels anys que es compleixin al llarg de 2020.

Abonaments: S’expediran a les ocines de l’Ajuntament a partir del 8 de juliol de 10 
a 13 h.

Pagament en metal·lic, targeta de crèdit visa o per transferència bancària 
anticipada.

Cal portar:

- Fotograa mida carnet (màxim 2,5 x 3,5 cm)

Formulari abonament i full de responsabilitat signat.

Abonaments: Podeu presentar el formulari i les fotograes per correu 
electrònic a copons@copons.cat i s'expediran a les ocines de 
l'ajuntament a partir del 8 de juliol havent efectuat el pagament via 
transferència bancària, o excepcionalment de manera presencial a 
l'ocina de l'Ajuntament concretant cita prèvia.
Full de responsabilitat: S'ha d'entregar l'original signat en el moment 
de recollir els abonaments.

 

Obertura: 
a partir del 10 de juliol i ns el 9 de setembre.

Horari: 
matins de 11 a 14:45 h · tardes de 15:15 a 19 

De les 14:45 a 15:15 h la piscina restarà 
tancada per tasques de desinfecció

MESURES DE PREVENCIÓ A LA PISCINA                                           
durant la situació excepcional provocada per la COVID-19
 

Normes d'us de la piscina derivades del COVID-19

Horari: 
de 11 a 14:45 

i de 15:15 a 19 h.

Vestidors i dutxes 
interiors tancats

Aforament limitat

Higiene de mans. 
Disposem de gel 

hidroalcohòlic

No poden accedir 
persones 

simptomàtiques

Aforament 
limitat

Mantenir distancia 
de seguretat de 

1,5 metres

És obligatori 
canviar-se el calçat a
l'entrada i a la sortida 

de la instal·lació

Dutxa’t abans 
d'entrar a l'aigua 

a les dutxes exteriors

Segueix les 
indicacions 
del personal

Renta’t les mans amb 
gel hidroalcohòlic 

tant a l'entrada 
com a la sortida

PREUS
3,00 �

4,00 �

5,00 �

2,00 �

1,50 �

-

-

-

-

8,00 �

Els vestuaris i les dutxes 
interiors, romandran 

tancades. Només es podrà 
fer ús dels lavabos 
de l'interior del bar.

No hi hauran hamaques, 
ni es permet l'entrada 
de cadires de platja 

Únicament hi hauran 
cadires a disposició 

dels usuaris amb 
mobilitat reduïda

Es demana la 
responsabilitat i 

comprensió de tothom 
donades les 

circumstàncies 
excepcionals d'aquest 

estiu.

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


