
Entrada puntual                                                          4,90 €                  2,50 €
Entrada puntual menor 4 anys                                      0 €                     0 €
Entrada puntual júnior ( 4-13 anys)                          2,50 €                    No
Entrada puntual adult (+60 anys)                             2,50 €                    No 
Entrada puntual grups                                               1,65 €                    No
Entrada puntual de 18:00 a 20:00                            3,00 €                  1,50 € 
Entrada puntual de 18:00 a 20:00 júnior                 1,50 €                    No 
Entrada puntual de 18:00 a 20:00 adult                  1,50 €                     No

 

ACTIVITATS

* DESCOMPTE: aturats, famílies nombroses o monoparentals, persones amb disminució a partir d'un
33% i persones amb prescripció mèdica per anar a la piscina sempre hi quan es disposi d’un certificat
de renda baixa expedit pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 

TARIFES

Abonament                                           73,00 €              53,00 €            50%
Abonament Júnior  ( 4 -13 anys )        37,00 €                 No                 No
Abonament  Adult  ( +60 anys )          37,00 €               27,00 €            No

* Per fer una abonament cal tenir el carnet de les Instal·lacions Esportives Municipals
*El carnet de les Instal·lacions Esportives Municipals té un cost de 20 euros.
*A efectes d’aplicació de les tarifes de “2a persona”, es considera aplicable al cònjuge o a fills de 14 a 17
anys (ambdós inclosos). 

DATES: dilluns, dimecres o divendres del mes de juliol. 
HORARI: 17:00 h-17:45 h
EDAT: De 3 mesos a 2 anys 
PREU: 37,00 € ( 2 dies )

DATES: De dilluns a divendres del mes de juliol a escollir. 
HORARI: 17:45 h-18:30 h
EDAT: De 3 a 6 anys ( Nascuts/des del 2015 al 2018 )
PREU: 37,00 € ( 2 dies ) / 51,00€ ( 3 dies )

DATES: dimarts i dijous del mes de juliol. 
HORARI: 17:00 h-17:45 h
EDAT: De 7 a 11 anys ( Nascuts/des del 2010 al 2014 )
PREU: 37,00 € ( 2 dies ) 

Activitat de gimnàstica suau gratuïta per a tots els usuaris que estiguin a
dins la piscina. 

HORARI: De dilluns a divendres de 10:00h a 11:00h

Els Packs 10 i 20 són nominals i intransferibles. De totes maneres podran ser utilitzats per altres
persones sempre i quant el titular de l’abonament estigui present. ( Si el titular de l’abonament és
junior o bé adult, no podrà entrar amb el seu abonament cap persona que tingui una edat de sènior.) 

Pack 10  entrades                            41,00 €               20,00 €              20,00 €
Pack 20  entrades                            54,00 €               27,00 €              27,00 €

- 10% de descompte si algun membre de la família té el carnet d'abonat de les IEM
- Inscripcions de l'1 al 25 de juny de 2021 a l'oficina d'esports ( Avinguda República
Argentina nº8 ) o a esports@olot.cat.

*El curset es realitzarà en presència d'un familiar dins la piscina

ABONAMENTS DE TEMPORADA

     ADULT                  JÚNIOR
  (+60 anys)           (4-13 anys)

ACTIVITATS PER ADULTS

ACTIVITATS PER NENS

ENTRADES PUNTUALS

1a PERSONA      2a PERSONA    DESCOMPTE*

NORMAL            DESCOMPTE*

PAQUETS D'ENTRADES

INFANTIL I i II

INFANTIL III i IV

 
NADONS ( s'ha d'escollir 2 dies a la setmana )

( s'ha d'escollir 2 o 3 dies a la setmana )

(  2 dies a la setmana )



 esportsilleure.olot.cat  |       972 26 01 07  |       esports@olot.cat

La piscina gran disposa de dos carrils, delimitats per surades, que només es poden utilitzar per a la pràctica de
la natació. Són carrils d’anada i tornada i sempre s’han d’utilitzar per la dreta. Les surades no es poden utilitzar
de punt de recolzament ni element de joc. 
No es pot córrer per la platja. 
No està permès efectuar salts mortals a cap piscina i només es pot tirar de cap a la piscina gran. La resta no
tenen la fondària reglamentària. 
Els usuaris no poden utilitzar material que pugui causar mal a la resta d’usuaris (manyoples, aletes, etc.) sense
permís del socorrista. Pel que fa al material propi de la instal·lació com ara suros o flotadors de cames, només
es podrà utilitzar amb el permís del socorrista i s’haurà de desar un cop se n’hagi fet ús.
 La Piscina Municipal disposa de gandules per als usuaris de la piscina que es poden utilitzar per seure o
estirar-s’hi. Seran desinfectades cada dia. Aquestes no poden ser utilitzades ni pels grups ni pels cursetistes.
No es permet fer servir cap tipus de sabó, gel o altres cosmètics a les dutxes de les piscines ni zona d’aigües.
Les persones que entrin amb sabates de carrer, els cotxets de bebès i les cadires de rodes no tenen permesa
accedir a la zona de platja (zona de peus nets).
Totalment prohibit enregistrar vídeos o tirar fotos dins del recinte de la piscina. També resta prohibit
banyar-se amb ulleres de sol
Cal respectar els espais que segons la programació es delimitin per a cursos i altres activitats.
Quan s’accedeix al passadís de vestidors, el primer és el masculí i el segon el femení
L’espai de vestidors i dutxes s’utilitzarà únicament com a espai d’higiene i després de la pràctica esportiva. 
Els vestidors seran compartits per tots els usuaris de la instal·lació (abonats, cursetistes, etc.). Per aquesta raó,
cal deixar-los lliures d’objectes.
No es pot deixar absolutament res dins dels vestidors: cal portar-ho tot a la zona de la piscina. No aconsellem
portar objectes de valor
La piscina municipal és una instal·lació pública, així vol dir que hi pot haver altres grups, abonats i usuaris i cal
respecte per a tothom.
Si algú no sap nedar (no tothom en sap) o ho fa amb dificultat, s’aconsella que utilitzi la piscina d’ensenyament
sota la supervisió d’un adult. A més la piscina municipal disposa de diferents tipus de flotador, que només cal
demanar als responsables de la piscina.
Cal seguir, complir i respectar en tot moment les indicacions dels socorristes i personal Responsable de la
piscina. Els usuaris queden subjectes al reglament bàsic d’ús de les instal·lacions esportives municipals, aprovat
pel Consell Rector del PME del dia 5 de novembre de 2010 i que es pot consultar en la mateixa instal·lació i al
web http:\\esportsilleure.olot.cat.

      *Mesures variables a la normativa Covid-19 del PROCICAT. Trobareu més informació actualitzada a la pàgina web    
      de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot: esportsilleure.olot.cat. 

És obligatori dutxar-se, en les dutxes exteriors,
prèviament per fer ús de les piscines. 
És obligatori vestir amb roba de bany. No està permès
banyar-se amb roba de carrer ni amb roba interior per
sota del banyador. En cas que algun usuari hagi de
banyar-se amb màniga llarga, pantalons llargs o el
cabell tapat, només està permesa la utilització de roba
de bany reglamentària (tipus neoprè). 
És obligatori dur calçat de bany. No es permet
l’entrada a la platja de les piscines amb calçat de carrer.
Es recomana la utilització de sabatilles de bany que
subjectin bé el peu i tinguin sola antilliscant. 
No es permet fumar, menjar ni beure a la gespa ni a
la zona de piscina. Per fer-ho cal utilitzar la zona de
pícnic. 
Cal respectar els nivells d’ús de cada vas. 
La piscina de clapoteig només la pot utilitzar mainada
de 5 anys o menys i sempre sota la supervisió d’un
adult.

DEL 19 DE JUNY AL 5 DE SETEMBRE DEL 2021
De dilluns a divendres de 9:00 a 20:00 h
Dissabtes i diumenges de 10:00 a 20:00 h 

NORMATIVA DE LA PISCINA MUNICIPAL D'OLOT

DEL 14 AL 18 DE JUNY 
9:00 -14:00 h | Escoles, IES i abonats


