SERVEI D’ESPORTS
PROCEDIMENT PER CONCERTAR VISITA A LES PISCINES MUNICIPALS
Per tal de sol·licitar una visita de grup a les piscines municipals de Sabadell, serà necessari:
1. Omplir el formulari de SOL·LICITUD I RESPONSABILITAT DE GRUPS.
2. Enviar-lo entre el 16 d’abril i el 25 de maig mitjançant correu electrònic a l’adreça
bassaipiscines@ajsabadell.cat . Passat el 25 de maig les reserves s’atendran segons
disponibilitat existent.
3. Un cop us retornem validat el formulari mitjançant correu electrònic, la reserva quedarà
confirmada*
4. El dia de la visita es indispensable la presentació de la SOL·LICITUD I RESPONSABILITAT
DE GRUPS validat.
*RECORDEU QUE LA VISITA NO QUEDA CONFIRMADA FINS LA VALIDACIÓ DEL FORMULARI
PER PART DEL DEPARTAMENT D’ESPORTS
LA BASSA I PISCINES MUNICIPALS (horari: de dilluns a diumenge de 10 a 19:30 h)
La Bassa
Can Marcet
Ca N’Oriac
Olimpia
Campoamor
Preus

Camí de Can Quadres,100
C. Riu - Sec, 54
Ronda Collsalarca, 48
C. Apulia, 40
C. Pardo Bazán, 17

Tel. 93 725 90 11
Tel. 93 726 30 50
Tel. 93 724 45 90
Tel. 93 717 88 50
Tel. 93 711 66 51
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LA BASSA
Preus 2018

Feiners
Individual Grups

Majors de 15 anys
2
Discapacitats majors de
15 anys

PISCINES MUNICIPALS

Dss, dg i festius
Individual

Grups

Feiners

Dss, dg i festius

Individual Grups

Individual

Grups

4,80 € 3,60 €

5,85 € 4,40 €

3,65 € 2,75 €

4,65 € 3,50 €

2,75 € 2,05 €

3,60 € 2,70 €

2,30 € 1,70 €

2,70 € 2,00 €

De 4 a 15 anys, jubilats i
pensionistes

2,75 € 2,05 €

3,60 € 2,70 €

2,30 € 1,70 €

2,70 € 2,00 €

Discapacitats de 4 a 15
anys

1,55 € 1,15 €

2,20 € 1,65 € 1,40 € 1,05 €
Exempts

1,55 € 1,15 €

Menors de 4 anys

Les visites concertades amb un mínim 15 dies d’antelació de amb grups i/o escoles en nombre
superior a 20 persones, podran gaudir d’una reducció del 25 % en el còmput total del cost
corresponent a les tarifes segons l’entrada individual, així com de l’entrada gratuïta d’un monitor/a
encarregat/da de la vigilància de cada grup de 10 persones.
OBLIGACIONS PELS USUARIS A LA BASSA I PISCINES MUNICIPALS
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1. Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un major de 18 anys identificat.
2. Tingueu cura en tot moment dels infants. Els socorristes i infermeres vetllen per la seguretat
en tot el recinte però es responsabilitat de cadascú la cura dels menors que té al seu càrrec.
Ajudeu-nos a prevenir els accidents.
1
Ordenança número 5.5 reguladora de preu públic per la prestació dels serveis relatius a l’ús d’instal·lacions esportives municipals i la
participació en programes esportius
2
L’acreditació de la discapacitat s’efectuarà mitjançant certificat o carnet emès per la Generalitat de Catalunya amb un grau del 33% o superior
3
Resum art. 13 i 14 del Reglament d’ús de les piscines municipals

3. És obligatori dutxar-se abans del bany.
4. Cal respectar la resta d’usuàries i usuaris i seguir les indicacions del personal del recinte.
5. Feu ús de les papereres i tingueu cura de tots els elements de la instal·lació
PROHIBICIONS PELS USUARIS A LA BASSA I PISCINES MUNICIPALS
1.
2.
3.
4.
5.

Fumar, menjar o beure en tot el recinte, excepte a les zones destinades a aquestes efectes.
Jugar a pilota.
Entrar a la zona de bany i de gespa amb calçat de carrer.
Saltar de cap a tota la piscina.
Introduir objectes de vidre o altre material esmicolable a la instal·lació. No es pot utilitzar cap
material que pugui comportar riscos o molèsties.
6. Córrer ni fer empentes.
7. La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar altres usuaris o usuàries.
Els monitors no podran accedir al vestidor femení per canviar les nenes i les monitores no podran
accedir al vestuari masculí per canviar els nens.
Per al bon control i seguretat dels usuaris es demana que, com a mínim, el 75% dels monitors
responsables de cada grup, estiguin de manera permanent a càrrec del nens i nenes amb actitud
vigilant a peu de piscina.
En cas de pluja es podrà seguir fent ús de la piscina, excepte en el cas de tempesta elèctrica que es
faran les indicacions necessàries per a que tothom surti de l’aigua i vagi a una zona segura (mai sota
un arbre ni sota una para-sol). No s’ha d’ abandonar la instal·lació ja que un cop passat el perill es
podrà continuar gaudint de l’aigua.
RECORDATORI PELS RESPONSABLES DE
L’ACTIVITAT
D’acord amb l’article 4.2 del Decret 267/2016, de 5 de
juliol, de regulació de les activitats d’educació en el lleure
en les quals participen menors de 18 anys, us recordem
que els grups han de comptar amb les següents persones
dirigents:
En els grups de fins a 24 participants, hi ha d’haver
sempre present a l’activitat, com a mínim, una persona
dirigent per cada deu participants i una persona dirigent

més per fracció inferior a deu participants, sens perjudici
del que s’estableix a l’apartat 6 d’aquest article. En el cas
que, en aplicar el càlcul de les ràtios, el resultat sigui un
únic dirigent i en el grup hi ha algun participant menor de
16 anys, cal necessàriament la presència d’una segona
persona dirigent.
En els grups de 25 o més participants, hi ha d’haver
sempre present a l’activitat, com a mínim, una persona
dirigent per cada deu participants i una persona dirigent
més per fracció superior a quatre participants, sens
perjudici del que estableix l’apartat.

Es demana que informeu als professors/educadors/monitors sobre la normativa existent per tal que puguin tenir present
aquests aspectes en l’organització de l’activitat i a fi d’evitar problemes el mateix dia de la visita.
En cas de no respectar aquestes directrius, un responsable de la instal·lació es dirigirà al responsable de grup i si el problema
persisteix es trucarà a la direcció de l’entitat.

Esperem que gaudiu d’una bona estada. Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o
comentari que tingueu.

