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Quotes Piscina 

 

Soci individual 
Quota entrada: 43€ 

Quota anual: 27€ 

 

Soci familiar 
Quota entrada: 67€ 

Quota cap de família: 32€ 

Quota anual membres família: 14€ 

 

Entrada per un dia 
Adult: 8€ 

Fins a 14 anys: 6€ 

 

Grups organitzats a partir de 10 persones 
Adult: 6,50€ 

Fins a 14 anys: 5€ 

 

Abonament de 10 entrades 
Adult: 60€ 

Fins a 14 anys: 40€ 

 

 

Notes:  

S'entén per soci familiar; el cap de família, el seu cònjuge i els fills menors de 18 anys. L'any en 
què es compleixen els 18 anys es deixa de ser soci familiar per passar a ser soci individual. 

L'entrada és gratuïta pels nens/es menors de 6 anys. 

Es cobrarà un recàrrec pels rebuts retornats en el moment de recollir el rebut a la porteria del 
club. 

Una vegada s'ha sortit del recinte, l'entrada perd la seva validesa. 
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INFORMACIÓ D'INTERÉS 
 

Horaris de la piscina 
Feiners: De 10:00h a 19:30h 

Cap de setmana: De 10:00h a 20:00h 
 

 

Normes d’utilització de les instal·lacions del Club Piscines i Esports 

Abadessenc: 

Les instal·lacions del CPE Abadessenc poden ser utilitzades per tots els 

ciutadans ja que són d’ús prioritari. L’usuari està subjecte a les normes d’utilització 

següents: 

Normes d’utilització de la piscina: 

1- El carnet de soci és personal i intransferible. La utilització d’un carnet de soci per part 
d’una altra persona, comportarà la immediata anul·lació del carnet en qüestió per la 
resta de la temporada. 

2- És necessària la presentació del DNI per a entrar a la piscina en el cas que el porter ho 
requereixi. 

3- Els usuaris només podran accedir a les zones que li siguin destinades i ha d’utilitzar 
els accessos específics. 

4- Es prohibeix llençar tot tipus d’objectes al recinte de la piscina. 

5- A manca de deu minuts pel tancament de la piscina les persones hauran de sortir de 
l’aigua. 

6- No és permès l’accés a tota persona que tingui una malaltia de caràcter infecciós. 

7- No es pot utilitzar a l’aigua cap objecte que pugui afectar a la seguretat dels altres 
usuaris (aletes, ulles de bussejar de vidre, matalassos inflables, pilotes, tovalloles, 
etc.) ni tampoc realitzar cap acció que pertorbi la tranquil·litat de la resta d’usuaris. 

8- No es pot accedir al recinte amb cap tipus d’envàs o recipient de vidre. 

9- Tots els banyistes, abans d’entrar a la piscina, hauran de passar per les dutxes. 

10- En cas de tempesta, cal abandonar l’aigua de la piscina immediatament. 

11- El CPEA no es fa responsable dels objectes de valor dipositats en els vestidors. 

12- Aquells usuaris que amb les seves actuacions provoquin o alterin la convivència 
normal, o no respectin la normativa, podran ser expulsats de les instal·lacions. 

13- Tot usuari té dret a exigir l’aplicació de les normes adreçant-se als responsables de la 
piscina. 
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Per més informació i/o consultes podeu escriure a: 

 

piscinacpea@gmail.com 
 

 

Seguiu-nos a les xarxes socials per estar alerta de tot el que anem fent: 

 

 

@cpeapiscina 
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