
CUIDA'T. L'ESPORT ÉS
SALUT.

Inici de temporada 2 de novembre.

Full d'inscripció a la plana web de
l'Ajuntament.
Més informació a
esports@alfaradelpatriarca.es

TEMPORADA 2020-2021

TORNEM 
AL  GIMNÀS
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*L'Ajuntament d'Allfara del Patriarca es serserva el dret d'anular qualsevol classe
per baixa assistència.  

MUSCULATURA
ESTABILITZADORA

I MOVILITAT



HORARI SALA DE MUSCULACIÓ:

DILLUNS: 9.00, 10.30 i 11.50 hores.
VESPRADES: 17.00, 18.20 i 19.50 hores.

De dilluns a divendres:

Sessions d'entrenament de  70 minuts.

RESERVA DE PLAÇA:

AFORAMENTS:
Sala de musculació: 8 persones.
Sala d'activitats planta baixa: 8 persones.
Sala d'activitats primer pis: 10 persones.

Per tal de poder complir la normativa les sales tindran el següent aforament:

MENSUAL MULTIACTIVITATS: 20€

MENSUAL MULTIACTIVITATS: 20€

MENSUAL SALA DE MUSCULACIÓ I MULTIACTIVITATS: 25,5€

TRIMESTRAL MULTIACTIVITATS O SALA DE MUSCULACIÓ: 54€

TRIMESTRAL PACK COMPLET: 64,5€

PACK COMPLET TEMPORADA: 162€

S'ha reforçat la neteja de la instal·lació.
Les persones usuàries estan obligades a l'ús d'un aïllant i una tovallola propis.
Els materials del gimnàs seran desinfectats per cada persona després del seu ús.
En tot moment es mantindrà la distància de seguretat de 2m entre persones.
Les sales es mantindran ventilades per tal de renovar l'aire de la sala.
És obligatori l'ús de mascareta a la sala de musculació, a excepció de l'entrenament aeròbic. A les classes la mascareta es podrà llevar en el
moment de l'inici de la classe, al finalitzar per eixir de la instal·lació serà obligatòria.
No es podrà fer ús dels vestuaris, estaran oberts per ser utilitzats com a banys d'un en un i amb mascareta.

L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca ha realitzat les modificacions necessàries establint una nova normativa i protocol al Gimnàs Municipal per a
una major seguretat de les persones usuàries:

Assistència només en horari de matins
Famílies nombroses.
Persones sòcies dels clubs esportius de la població.
Menors de 18 anys.
Persones jubilades i pensionistes.

*Per a tots els descomptes, a excepció del d'assistència en horari de matins, s'haurà d'adjuntar un document que acredite poder ser beneficiari
d'aquest.

Per a entrenar, tant a la sala de musculació com a les activitats dirigides, caldrà reservar la plaça mitjançant la pàgina web habilitada per les
persones usuàries. En cas de no poder anar a la classe s'ha d'anular la reserva. En cas de no anular la reserva i no acudir a classe l'organització
podrà sancionar amb una setmana sense servei.

ABONAMENTS:

DESCOMPTE DEL 20% ALS ABONAMENTS MENSUALS:

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA:
Emplenar full d'inscripció i ordre de domiciliació SEPA. Tots dos documents es troben a la web de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, també es
poden agafar en paper al mateix gimnàs.
Enviar els documents al correu poliesportiu@alfaradelpatriarca.es o entregar en mà al mateix gimnàs en l'horari d'apertura.

INFORMACIÓ COVID-19:

Tots el pagaments es realitzen mitjançant
domiciliació bancària durant la primera quinzena
del mes o trimestre en la que s'està gaudint d'un

abonament. 

Més informació a esports@alfaradelpatriarca.es o al telèfon 647763107.


