
Vine i neda!

INSCRIPCIONS
Per formalitzar la inscripció caldrà:
• 2 fotografies carnet,
• DNI o equivalent,
• número de compte per domiciliació bancària 
(en cas d'abonaments trimestrals i cursetistes).

Els menors de 16 anys que vulguin 
gaudir del servei de bany hauran de passar 
una prova de natació (que haurà d'autoritzar 
el pare, mare o tutor) i venir a inscriure's 
acompanyats per un d'aquests.

Les persones de 16 a 18 anys hauran 
de dur el full d'inscripció signat pel pare, mare 
o tutor  i una fotocòpia del DNI de qui signi.

Preus reduïts pels titulars del Carnet Blau, 
família nombrosa i família monoparental 
(imprescindible portar fotocòpia del document 
acreditatiu corresponent).

HORARIS
De dilluns a divendres de 6.45 a 21.30 h
Dissabtes de 9 a 14 h

HORARI D'INSCRIPCIONS
Matins: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a dijous de 16 a 19 h

La Piscina Municipal està tancada:
• Els diumenges i festius.
• Els dies 17 i 19 d’abril 
  i 24, 27 i 31 de desembre.
• A l'estiu, del 26 de juliol al 31 d'agost.

Els dies 23 de juny, 25 de juliol 
i 31 d'octubre el servei finalitzarà 
a les 19.45 h

La Piscina Municipal es reserva 
el dret de modificar els horaris 
dels serveis i activitats. 
Qualsevol canvi es comunicarà 
a les cartelleres de la instal·lació.

TANCAMENT
I HORARIS
ESPECIALS

HORARIS I ACTIVITATS 2014

*Des de Mataró: establiment de trucada: 0,34 €, IVA inclòs. Cost/minut: 0,24 €, IVA inclòs, tarifat per segons. Des de fora de Mataró: 807 11 70 10: establiment de 
trucada: 0,19 €, IVA inclòs. Cost/minut:0,74 €, Iva inclòs, tarifat per segons. Horari: de dillunts a divendres, de 8 a 19 h. Agost: de dilluns a divendres de 8 a 15 h   
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/ Avinguda del Velòdrom, 25. 08304 MATARÓ 
/ Tel. 93 741 61 61 / Fax  93 741 61 62
/ piscinamunicipal@ajmataro.cat

MÉS INFORMACIÓ: 010* /      whatsapp 606 61 43 07     
www.mataro.cat / piscinamunicipal
      @matarocat /      Ajuntament de Mataró



PREUS 
I SERVEIS

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 6.45 A 19.30 h
DISSABTES DE 9 A 14 h

Tiquet ús puntual*      4,30 €
Abonament mensual   22,50 €

USUARIS MENORS DE 15 ANYS

USUARIS MENORS DE 15 ANYS

Abonament trimestral    41,00 €
Matrícula (només abonaments trimestrals) 34,25 €

Tiquet ús puntual*      6,00 €
Abonament mensual   28,65 €
Abonament trimestral    49,70 €
Matrícula (només abonaments trimestrals) 34,25 €

*La venda de tiquets d'ús puntual està supeditada a l'espai disponible.

SERVEI DE BANY

ALTRES SERVEIS

CURSETS
DE NATACIÓ

PER A INFANTS 
D'1 A 11 ANYS
Adaptació (d'un a tres anys), una sessió setmanal.
Adaptació i iniciació (de tres a onze anys), dues 
sessions setmanals.
Perfeccionament (fins a onze anys), una o dues 
sessions en funció de l'edat i del nivell.

Aquests cursets es fan tot l’any, 
excepte del 23 de juny al 31 d’agost.

PER A JOVES 
DE 12 A 18 ANYS
Perfeccionament i manteniment, 
dues sessions setmanals.

Cursets de natació (iniciació i manteniment).
Aigua gim (baixa intensitat).
Aigua mix (mitja intensitat).
Fitness aquàtic (alta intensitat).

ACTIVITATS 
AQUÀTIQUES PER A 
ADULTS I GENT GRAN

La Piscina Municipal de Mataró és un 
equipament esportiu amb dues piscines, 
una de 25 x 12 m i l'altra de 14 x 4 m. 
També disposa de sauna i gimnàs i 
d'una sala de bicicletes estàtiques.

S'hi realitzen activitats aquàtiques 
i cursets de natació de diferents nivells 
i per a totes les edats: infants, adults 
i gent gran. També ofereix diferents 
opcions de pagament: tiquet puntual, 
abonament mensual o abonament 
trimestral, amb descomptes diversos. 

A la Piscina Municipal hi treballa un equip 
de professionals amb gran experiència. 
Si fas ús del Servei de Bany podràs 
comptar amb assessorament 
tècnic personalitzat.

Informa't de tot el que pots fer 
a la Piscina Municipal de Mataró. 

Vine i neda!

BANYA'T AMB EL TEU INFANT INFORMEU-VOS A 
RECEPCIÓ. 

SAUNA PER A TOTS ELS USUARIS MAJORS DE 18 ANYS.

GIMNÀS PER A TOTS ELS ABONATS MAJORS DE 16 ANYS.

LLOGUER D'ARMARIS PELS ABONATS TRIMESTRALS I 
CURSETISTES, EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT. 
EL PREU DE L'ARMARI ÉS DE 4,75 €/MES.

USUARIS MAJORS DE 15 ANYS
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 6.45 A 21.30 h
DISSABTES DE 9 A 14 h


