
OBRI LA
PISCINA!
DISSABTE, 18 DE JUNY EN HORARI DE
DILLUNS A DIVENDRES D'11  A 14H. 
I  DE 16 A 21H.  I  DISSABTES I  DIUMENGES
D'11  A 21 H.  ININTERROMPUDAMENT

I, a partir de dilluns 13 de juny 
ja podeu adquirir el vostre abonament!

Per adquirir els abonaments cal fer
un ingrés en un d'aquests comptes: 

S'avisarà, mitjançant correu
electrònic quan l'abonament estiga
disponible a les taquilles de la
piscina.

Cajamar: 
ES47-3058-7116-5827-3200-0010 
Caixa Ontinyent: 
ES55-2045-6004-9011-0000-0136
i enviar el justificant de 
pagament al correu:
registre@fontanarsdelsalforins.es

El preu per a menors s'aplicarà a
partir de l'any de vida.
Per als abonaments de
temporada es consideren majors
aquells que complisquen 14 anys
abans de l'1 de juliol de l'any
natural. 
Els abonaments de 10 banys
serveixen per a tot l'estiu tant
per a dies laborals com festius. 
Per accedir a l'abonament de
família nombrosa o jubilat
caldrà aportar el document que
ho acredite.

Per a més informació podeu acudir a l 'Ajuntament 
o telefonar al  962222233



Per a més informació podeu acudir a l 'Ajuntament 
o telefonar al  962222233

HORARIS I
AVISOS

Obrim dissabte, 18 de juny!
De dilluns a divendres, d'11-14 h. i de 16-21 h.
Dissabte i diumenge d'11 a 21 h. ininterrompudament

HORARI PISCINA

HORARI CARRIL NATACIÓ

De dilluns a dissabte
Matí: de 13 h. a 14 h.
Vesprada: de 20 h. a 21 h.
(Aquest servei es podrá perllongar o suspendre
en función de l'aforament de la piscina i a criteri
del/la socorrista).

AVÍS SOBRE MENORS

Menors de 9 anys: deuen accedir a les
instal·lacions acompanyats d'un adult que es
responsabilitze d'ells en tot moment.

Menors de 3 anys: deuen portar corxera o
maniguets de nadar al voltant de la
piscina gran o estar acompanyats per adults en
tot moment.



Benjamí Iniciació (3 a 5 anys): 25 €
Benjamí Avançat (6 a 8 anys): 20 €
Infantils (9 a 14 anys): 20 €
Adults (a partir de 14 anys): 20 €
Aquagym (a partir de 14 anys): 25 €

Podeu escollir més d'un torn!
Torn 1: Del 27 de juny al 8 de juliol
Torn 2: De l'11 de juliol al 22 de juliol
Torn 3: Del 25 de juliol al 5 d'agost

L'empresa MATCH podrà modificar els horaris en funció de
la demanda. Hi ha possibilitat de classes individuals amb
reserva prèvia per a nadons i  benjamins.

Més informació:  info@matchgestiondeportiva.com 
o al  telèfon 600.630.732.  

CURSETS 
DE NATACIÓ

PREUS

TORNS

INSCRIPCIÓ
ÚLTIM DIA PER INSCRIURE'S: 24 DE JUNY!

1.- Recolliu full d'inscripció a l'Ajuntament,
piscina municipal o descarregueu-lo del web
municipal
2.- Ompliu-lo
3.- Entregueu-lo a la piscina, junt amb el
justificant de pagament, o envieu la
documentació a info@matchgestionesportiva.com

Gestiona i organitza:



SERVEIS I
WIFI

De dilluns a divendres
D'11:00 a 14:00 h.
De 16:00 a 21:00 h.

Per a més informació podeu acudir a l 'Ajuntament 
o telefonar al  962222233

BIBLIOPISCINA

JOCS 

Gaudeix dels jocs i respecta els torns!

WIFI PISCINA

XARXA: aireworld90379
CONTRASENYA: 34043684


