Benvolguts i benvolgudes,
Us trametem aquest escrit per tal d’informar-vos sobre alguns temes que poden ser del vostre
interès en relació al Complex Aquàtic:
DATES I HORARI D’OBERTURA DE LES PISCINES A L’AIRE LLIURE
Les piscines estaran obertes del 17 al 23 de juny en horari de dilluns a divendres de 16 a 20h i
caps de setmana d’11 a 20h. Del 24 de juny al 28 d’agost, en horari de dilluns a diumenge, de
les 11 a les 20h. El 29 d’agost tanquem a les 14h.
US RECORDEM QUE DISPOSEU D’UNA COBERTURA D’ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS
ESPORTIUS.
Tal com preveu el Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, l’article 152, obliga a
l’esportista a disposar d’aquesta cobertura, la qual queda inclosa en tots els serveis i usos del
Complex.

AVANTATGES I DESCOMPTES DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU, PER A FAMILIARS
D’ABONATS DE TOT L’ANY (de tot el dia o migdia) AL COMPLEX AQUÀTIC.
Amb la voluntat de seguir facilitant la conciliació familiar i que tots els membres de la unitat
familiar hi trobin el seu espai i puguin gaudir de les vacances de cada dia durant l’estiu al
Complex Aquàtic, us informem dels avantatges i descomptes dels quals us podeu beneficiar:
•

Gratuït, en l’abonament de tot l’estiu a les piscines a l’aire lliure o a les piscines
climatitzades i a la resta de la instal·lació del Complex, per a fills menors de 7 anys
d’abonats durant l’any. També gratuït per a infants fins a 2 anys, néts de gent gran
abonada durant l’any.

•

20% de descompte, per al cònjuge de l’abonat durant l’any, en l’abonament de tot
l’estiu a les piscines a l’aire lliure o a les piscines climatitzades i a la resta de la instal·lació
del Complex.

•

20% de descompte,
per a fills majors de 7 anys d’abonats durant l’any , en
l’abonament de tot l’estiu a les piscines a l’aire lliure o a les piscines climatitzades i a la
resta de la instal·lació del Complex. També per a infants majors de 2 anys, néts de gent
gran abonada durant l’any. Afecta a la categoria de preus d’infant.
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AVANTATGES I DESCOMPTES DURANT LA TEMPORADA D’HIVERN, PER A FAMILIARS
D’ABONATS DE TOT L’ANY (tot el dia o mig dia), AL COMPLEX AQUÀTIC:
•

Els abonats amb antiguitat superior a un any poden gaudir de 6 invitacions anuals per a ús
dels seus familiars i amics (màxim 2 per mes).

•

Promoció família durant el curs escolar. Els abonats disposen els dissabtes a partir de les
15h i diumenges i festius al matí, d’accés gratuït per als fills o 2 infants menors de 15
anys, 1 cop al mes.

•

Si sou abonats de tot el dia i el vostre fill és cursetista del Complex, allarguem la vostra
estada al centre, per tal que gaudiu de 45 minuts extra per dedicar als vostres fills.

•

Podeu gaudir de BONUS descompte per la persona abonada, pels àpats a Hídric.

ATURADA PER AL MANTENIMENT TÈCNIC DE LA INSTAL·LACIÓ
Per tal de donar-vos el millor servei possible durant l’any, és necessari de fer una aturada tècnica
parcial del 22 al 29 d’agost (restaran obertes les piscines d’estiu, pàdel i piscina recreativa) i
del 2 al 6 de setembre (aturada de la piscina recreativa de 20x16,5m) per així dur a terme el
manteniment extraordinari i, en definitiva, preparar la instal·lació per a una nova temporada.
Trobareu el detall dels horaris al calendari ;
http://www.complexaquatic.cat/horari-i-calendari/
PREUS PEL CURS 2019/2020
Us informem que podeu consultar els preus d’aplicació a partir de l’1 de juliol de 2019 de les
quotes
d’abonament
i
de
la
resta
d’activitats
del
Complex
Aquàtic
a
www.vilafranca.cat/complexaquatic o, si ens feu arribar el correu electrònic, us n’enviarem la
informació.
Aprofitant l’ús de les noves tecnologies, podeu seguir tota l’actualitat i també el procediment
d’inscripció ON LINE (NOVETAT) a partir del 3 de juny per a cursos de natació anuals i
activitats dirigides 2019/2020 i a partir del 10 de juny, per a cursos per períodes a ;
www.complexaquatic.cat ,
o bé a l’adreça de Facebook www.facebook.com/complexaquaticvilafranca.
També us volem recordar que estem a la vostra disposició si voleu fer-nos arribar cap proposta
de canvi i/o millora. Esperem continuar oferint-vos i sent-vos una eina útil i eficaç.
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