
Piscina de l’Alzinar estiu 2020

NORMATIVA D´ÚS

COMPRA D’ENTRADES
PREUS

Gaudeix-la del 27 de juny al 30 d’agost
Torn de matí d’11:00 a 15:00 hores o torn de tarda de 15:45 hores a 19:45 hores

La piscina tindrà una capacitat de
105 persones per torn. Aquesta capacitat 

podrà variar segons determinin 
les autoritats sanitàries competents.

Caldrà mentenir les distàncies de 
seguretat vigents segons determinin 

les autoritats sanitàries.

• Primer caldrà donar-se d’alta com a usuari de la web.

• S’haurà de comprar entrada de forma anticipada,  
a la web www.cemmasquefa.cat.

• Es podran tenir un màxim de 3 reserves en curs per persona.  
No es podrà reservar matí i tarda d’un mateix dia.

• Aquells col·lectius que no puguin fer-ho a través d l’aplicació  
informàtica, podran trucar al 931351408, per reservar cita i pagar 
posteriormente a la recepció de l’Alzinar.

• S’haurà d’ensenyar el DNI per accedir a la instal·lació.

• No es faran devolucions a causa de condicions meteorològiques  
desfavorables.

• Es podran fer reserves a partir del dia 25 de juny.

• Informació: 
Del 15 al 19 de juny atenció telefònica al 931351408
A partir del 22 de juny presencialment al CEM o per telèfon

Laborables Festius

Infantil (5 a 14 anys) 1,50 € 2,00 €

Gent gran (a partir de 65 anys) 1,50 € 2,00 €

Pensionistes, discapacitats 1,50 € 2,00 €

Joves (15 a 24 anys) 2,00 € 2,50 €

Adults (25 a 64 anys) 2,50 € 3,00 €

Pack 10 entrades 15,00 €

Per mesures higièniques 
no es podran fer servir els vestidors 

col·lectius ni les dutxes, però si els lavabos.

Aquestes normatives es sumen 
al reglament vigent de la piscina d’estiu, 

i podran ser modificades segons 
determinin les autoritats sanitàries.

No es podrá deixar material 
per a la práctica de natació.

Hi haurà cartelleria informativa sobre 
mesures preventides del covid-19, 

així com informació de les actuacions 
de neteja i desinfecció que es 

faran diariament a la instal·lació

*Preus per a empadronats a Masquefa


