BOP 153 (10-12-13) y BOP 153 (21-12-13)

PREUS UTILITZACIÓ PISCINES, PISTES D’ATLETISME GAETÀ HUGUET I PISTA DE PATINATGE CHENCHO
ADQUISICIÓ
PREU (€)
TIQUET INDIVIDUAL
Piscines municipals: 1 bany + jacuzzi, sauna i bany de
vapor

En piscines

2,74

Pistes d’atletisme Gaetà Huguet: 1 sesió

En instal·lació

2,74

Pista patinatge Instal.laciones Esportives Chencho

En instal.lació

2,74

MENSUALS (per a utilizar en els 30 dies

ADQUISICIÓ

PREU (€)

següents a la seua expedició)
ABONAMENT PISCINES COBERTES: Nado lliure en les
piscines municipals cobertes + jacuzzi, sauna i bany de
vapor.
ABONAMENT PISCINA DESCOBERTA: Bany lliure en la
piscina municipal descoberta del Pinar del Grau (del
25/06 al 04/09, aprox.).
ABONAMENT FAMILIAR : (només per a empadronats
en Castelló): Per a membres d’una mateixa unitat de
convivència.
a).Nado lliure en PISCINES MUNICIPALS COBERTES +
jacuzzi, sauna i bany de vapor.
b).Bany lliure en PISCINA DESCOBERTA DEL PINAR
(Oberta del 25/06 al 04/09, aprox.).
ABONAMENT MUSCULACIÓ+BANY LLIURE+PISTA
D’ATLETISME ( Només per a majors de 18 anys):
Nado lliure en les piscines municipals COBERTES (+
sauna, jacuzzi i bany de vapor), sala de musculació
(en piscina olímpica) i utilització pistes d’ atletisme
Gaetà Huguet.

En oficines del
Patronat i en les
piscines cobertes (per
a la piscina del Pinar,
només en Patronat)

Empadronats en Castelló en situació d’atur:
(vàlid de dilluns a dissabte fins les 15h i amés a
més dissabtes per la vesprada en E.Fabregat i
Castalia).
Empadronats en Castelló

7,00

4t membre

14,51
19,59
14,51
7,00
13,06
12,33
11,61

General

34,53

No empadronats en Castelló
Titular

En oficines del
Patronat i en les
piscines cobertes (per
a la piscina del Pinar,
només en Patronat)

En oficines del
Patronat i en les
piscines cobertes

Titular en situación d’atur
2ón i 3er adult
2ón i 3er menor o discapacitat

Empadronats en Castelló en situació d’atur:
(vàlid de dilluns a dissabte fins les 15h i amés a
17,00
més dissabtes per la vesprada en E.Fabregat i
Castalia).
Usuaris amb abonament anual de piscines y/o pista d’atletisme: Se’ls
descontarà la part proporcional d’un mes

ABONAMENT MUSCULACIÓ+BANY LLIURE+PISTA
D’ATLETISME I ACTIVIDATS DE SALA (Només per a
majors de 18 anys): Les mateixes prestaciones del
abonament anterior,+ possibilitat de participar en
activitats de sala (consultar fullet corresponent),
sempre que hi haja plaça.

En oficines del
Patronat i en les
piscines cobertes

ABONAMENT UTILITZACIÓ PISTES D’ATLETISME

En oficines del Patronat
i en la instal·lació

13,29

ABONAMENT UTILITZACIÓ PISTA PATINATGE

En oficines del Patronat

13,29

ANUALS (a utilitzar en els 365 dies a partir de
la seua expedició) I DE TEMPORADA

41,86

General

Usuaris amb abonament anual de piscines y/o pista d’atletisme: Se’ls
descontarà la part proporcional d’un mes

ADQUISICIÓ

PREU (€)

PISCINES
COBERTES
(ANUAL)

PISCINA
DESCOBERTA
(ESTIU)

TOTES
(ANUAL)

139,77

42,27

161,69

103,53

31,31

119,77

103,53
93,18

31,31
28,18

88,00

26,61

119,77
107,79
101,80

82,82

25,05

(ESTIU)
ABONAMENT INDIVIDUAL PISCINES: Per a nado lliure
+ jacuzzi, sauna i bany de vapor.

ABONAMENT FAMILIAR PISCINES: (només per a
empadronats en Castelló) Per a membres d’una
mateixa unitat de convivència. Nado lliure+ jacuzzi,
sauna i bany de vapor

En oficines del Patronat No empadronats Cs
y en piscines cobertes
(per a la piscina del
Empadronats a Cs
Pinar, només en
Patronat)
En oficines del Patronat
i en piscines cobertes
(per a la piscina del
Pinar, només en
Patronat)

ABONAMENT UTILITZACIÓ PISTA PATINATGE

En oficines del Patronat

ABONAMENT UTILITZACIÓ PISTES D’ATLETISME

En oficines del Patronat
i en la instal·lació

Titular
2on i 3er adult/a
2on i 3er menor o
discapacitat
4rt membre

General
Esportistes federats

1ª EMISIÓ DE CARNET D’ ACCÉS A LA INSTAL.LACIÓ (PISCINES, XIP DE PROXIMITAT) O REPOSICIÓ: 3,05€

95,81
48,08
49,24
35,37

BOP 153 (10-12-13) y BOP 153 (21-12-13)
OBSERVACIONS REALITZACIÓ ABONAMENT DE NADO LLIURE:
* El pagament es realitza amb targeta bancària o mitjançant ingrés o transferència bancària.
* L'alta i renovació de l’abonament de nado lliure pot realitzar-se en les oficines del Patronat o en qualsevol piscina coberta

HORARIS NADO LLIURE PISCINES MUNICIPALS
Horari piscina olímpica municipal “Gaetà Huguet”. C/Río Júcar, S/N. Ctra. Ribesalbes. Tel.: 964-240743
Dilluns, dimecres, dijous i divendres: 6:30 a 21:45h; Dimarts: 6:30 a 22:00 h Dissabtes: 08:00 a 14:30h;
Diumenges tancat. Restriccions d'us piscina gran: dl, dt, dj, dv de 8:15 a 9, Dissabtes: de 10 a 10:30
Disposa de sauna, jacuzzi i bany de vapor
Juliol: Dilluns a divendres de 8 a 21:50 hores—Dissabtes de 8.00 a 14.00 hores
Agost tancada
Horari piscina municipal “CASTALIA”. Avda. Benicassim S/N. Tel.: 964-256086
De Dilluns a divendres
7.15 a 21.50 hores
Dissabtes
8.00 a 20.50 hores
Disposa de sauna y jacuzzi
Juliol: Dilluns a divendres de 7.15 a 21.50--Dissabtes de 8.00 a 13.50 hores
Agost tancada
Horari piscina municipal “E. FABREGAT” GRAO C/Sebastián Elcano, S/N. Tel.: 964-287265
De Dilluns a divendres
7.15 a 21.50 hores
Dissabtes
8.00 a 20.50 hores
Juliol i Agost: Dilluns a divendres de 7.15 a 21.50—Dissabtes de 8.00 a 13.50h
Tancat de l’1 al 20 de Setembre, aproximadament
Horari piscina descoberta PINAR Avda. Ferrandis Salvador, S/N
Del 23 Juny al 2 de setembre
11:00 a 20:00 hores
Oberta de dilluns a diumenge

OBSERVACIONS:





És obligatori la utilització de gorro de bany en totes les piscines.
Els carrers de bany lliure poden ser utilitzats fins 8 ó 10 persones per corxera.
Els socorristes establiran la espera i torn necessari per accedir a l’aigua en cas d’un aforament excessiu de públic.
Es pot consultar al personal de la instal.lació a l’entrada.
Encara estant l’aforament de nado lliure complet, es podrà accedir a la instal.lació per a utilitzar la sauna, jacuzzi o
bany de vapor.

PISTES D’ATLETISME “GAETÀ HUGUET” Ctra. de Ribesalbes, S/N. Tel.: 964-257584
Dilluns a Divendres: 8:15 a 21:30h; Dissabtes: 8:15 a 20:30 h; Diumenges de 8:15 a 13:30h
Juliol i Agost:
*De Dilluns a divendres
9 a 14 i 17.15 a 21.30 hores
*Dissabtes
9.15 a 13.30 hores
*Diumenges tancat

OBSERVACIONS:
 El carnet permet la utilizació de las pistes d’atletisme, cordes d’enfila, vestuaris, etc.
 De la sala de musculació només es permet l’ús de les espatleres; en cap cas del material de musculació.
 Respecte a altres materials, es pot disposar de balons medicinals, piques i en general de tot el material existent, excepte


el material d’ús específic.
Cap tenir en compte que en les jornades de competició hi haurà restriccions en quant a l’ús de la instal.lació (generalment els
divendres per la vesprada i els caps de setmana); especialment el recinte de la pista. No obstant aixó, sí estaran disponibles la
zona d’escalfament d’herba i cordes d’enfila.

PISTA PATINATGE “CHENCHO” Camí Colomera, s/n (Junt Cuartel Tetuán,14 )
Dilluns a divendres: de 9 a 14 h i 17:00 a 17:30 h i els dimecres de 19:00 a 21:30 h
Dissabtes: de 9 a 10 h; de 13 a 14 h; de 15:30 a 16:00 h i a més a més, d’ abril a setembre (sense iluminació
artificial) de 19:00 a 20:30 h
Diumenges: de 9 a 10 h i de 13 a 14 h

