
ES RECOMANA
· No deixar que els nens i nenes petits/es juguin prop 

dels vasos no apropiats per ells.

· Després d’un àpat, respectar un període prudencial 
abans de banyar-se.

· Utilitzar la protecció adequada si es pren el sol.

INFRACCIONS I SANCIONS
L’incompliment de les normes de règim intern de la 
piscina pot comportar la retirada de l’entrada puntual 
o de l’abonament sense que aquest fet doni dret a cap 
tipus de devolució dels imports pagats. 

També les males conductes o faltes de respecte vers el 
personal o altres usuaris i usuàries del recinte seran 
motiu d’expulsió indefinida.

CARACTERÍSTIQUES DE LES PISCINES I AFORAMENTS

VAS PETIT
Aforament: 57 persones

Dimensions: Vas irregular

Làmina d’aigua: 143 m²

Profunditat: 45 cm

VAS GRAN 
Aforament: 340 persones

Dimensions: Vas irregular

Làmina d’aigua: 850 m²

Profunditat: 1 cm a 190 cm

AFORAMENT ZONA PLATJA
1.000 persones

Miquel Martí i Pol, 5 
17190 · Salt (Girona) 

Tel.: 972 23 60 21
www.uesports.cat
salt@uesports.cat
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11 juny - 11 setembre 2018

Abonaments ja a la venda!



· Fer atenció als senyals de seguretat que fan referència 
a la fondària dels vasos de les piscines.

· Que els nens i nenes que no saben nedar duguin un 
dispositiu (armilla, bombolleta,..) adaptat a cada edat, 
que afavoreixi la flotabilitat i mantingui el seu cap fora 
de l’aigua.

· Deixar els vestidors, dutxes i serveis en bones 
condicions per als usuaris i usuàries posteriors.

NO ES PERMET
· No és permesa l’entrada als menors de 14 anys (l’edat 

s’haurà d’acreditar amb el DNI o document similar), 
en horari de bany lliure, si no van acompanyats d’una 
persona adulta major de 18 anys, que s’haurà de 
fer càrrec del menor mentre aquest es trobi dins el 
recinte de la piscina. 

· Utilitzar cap tipus de sabó o gel a les dutxes de les 
platges de piscina.

· Fumar ni menjar en tot el recinte de la instal·lació, 
exceptuant-ne les zones destinades expressament a 
aquest fi.

· L’entrada d’animals domèstics o de companyia excepte 
en els casos de gossos pigalls.

· L’entrada de persones sospitoses de patir malalties 
infeccioses o contagioses.

· Introduir objectes de vidre o qualsevol altre material 
que es pugui trencar i resulti perillós.

· L’entrada de taules, cadires, gandules, ombrel·les o 
d’altres objectes similars.

· Utilitzar pilotes o cap altre tipus de material que 
suposi un risc o molèstia per als usuaris i usuàries, 
tals com inflables, aletes...).

· Cap joc o activitat perillosa com pot ser córrer, saltar, 
empènyer, enfonsar alguna persona o practicar jocs 
que comportin risc físic.

· La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin 
molestar a tercers.

· Practicar top-less en tot el recinte de la piscina.

· Banyar-se amb roba de carrer o roba interior ni amb 
parts del cos pintades (mans, braços, cara...). 

ENTRADES INDIVIDUALS

Adult (30 a 64 anys) 7,35 €

Jove (15 a 29 anys) 6,45 €

Infantil (6 a 14 anys) 5,55 €

Nen/a (0 a 5 anys) gratuït

Jubilat i Gent gran (+65 anys) 3,65 €

Familiar (pares + fills/es menors d’edat) 15,30 €

Família nombrosa (imprescindible acreditació) 15,30 €

Família monoparental (imprescindible acreditació) 9,20 €

Lloguer de gandules 2,00 €

Grup (mín. 15 persones) 50% dte.

ABONAMENTS TEMPORADA

Familiar (pares + fills/es menors d’edat) 140,00 €

Adult (30 a 64 anys) 82,00 €

Jove (15 a 29 anys) 65,00 €

Infantil (6 a 14 anys) 47,50 €

Nen/a (0 a 5 anys) gratuït

Jubilat i Gent gran (+65 anys) 37,50 €

ABONAMENTS 20 ENTRADES

Familiar (pares + fills/es menors d’edat) 82,00 €

Adult (30 a 64 anys) 47,50 €

Jove (15 a 29 anys) 39,00 €

Infantil (6 a 14 anys) 29,00 €

Nen/a (0 a 5 anys) gratuït

Jubilat i Gent gran (+65 anys) 22,50 €

DESCOMPTES ESPECIALS (imprescindible acreditació)

Discapacitat reconeguda igual/superior al 33% 50% dte.

Aturats 10% dte.

Ampes 25% dte.

PERÍODE - HORARIS D’OBERTURA
11-15 juny de 16h a 20h

16 juny-11 setembre de 11h a 20h 

excepte els divendres, dissabtes i diumenges dels 
mesos de juliol i agost que s’amplia l’horari d’obertura 
fins les  21h.

En tots els casos, 30 min. abans del tancament cal 
abandonar la zona de bany.

La data d’obertura i/o tancament de la piscina així com 
els horaris podran ser modificats per a la realització 
de treballs de manteniment, per raons climatològiques 
o per altres causes justificades, sense que aquest fet 
doni dret a cap tipus de devolució dels imports dels 
abonaments. 

DOCUMENTACIÓ
· DNI i fotografia de cada persona titular d’un 

abonament (temporada o 20 entrades)

· Abonament familiar, família nombrosa o monoparental, 
imprescindible presentar llibre de família

· Menors de 6 anys han d’acreditar l’edat mitjançant DNI

PAGAMENT
En efectiu / targeta en el moment de fer-se l’abonament 
a la recepció d’Uesports Salt. 

Les entrades puntuals es cobren només en efectiu.

NORMES DE RÈGIM INTERN 

OBLIGATORI
· Que els infants estiguin controlats en tot moment per 

una persona adulta i dins el seu camp de visió, quan 
es trobin dins de l’aigua o a l’entorn de les piscines.

· És obligatori dutxar-se abans del bany. 

· Seguir les indicacions del personal tècnic i dels 
socorristes.

· Respectar les normes de seguretat de la instal·lació.

· Respectar els altres usuaris i usuàries.

· Respectar els espais que es destinin a activitats 
dirigides així com els espais destinats a jocs i a bany 
públic.

· En cas de tempesta s’hauran d’abandonar els vasos de 
piscina. 


