ESTATUT DE L’ABONAT
ACTUALITZAT A 01.01.2019

CONDICIONS D’ACCÈS A LA INSTAL·LACIÓ
Es podrà accedir a la instal·lació tots els dies hàbils en funció del calendari d’obertura, essent condicions indispensables estar al
corrent de pagament i l’entrega del carnet d’abonat al control d’accés.

UTILITZACIÓ DELS ESPAIS
La lliure utilització dels espais estarà condicionada al respecte de les normes pròpies de la instal·lació, als horaris establerts i a la pròpia
capacitat dels mateixos (si l’espai al que desitja accedir està saturat deurà esperar-se o canviar d’espai) i, en tot moment, l’usuari haurà
de dur la indumentària adequada per a cada activitat, així com atendre a les instruccions i/o recomanacions del personal de la
instal·lació.
Tots els usuaris del servei disposaran d’una cobertura sanitària pels danys i lesions que puguin produir-se com a conseqüència d’una
pràctica normal de les activitats, tot i així, abans de l’inici de qualsevol pràctica esportiva, és necessari que cada usuari conegui la seva
capacitat, els seus límits i la seva situació, pel qual es recomana que es realitzin controls mèdics, tant abans d’iniciar-la com al llarg de la
mateixa. Aquest coneixement d’un mateix, dels seus límits i el control mèdic són necessaris en tots els casos i molt especialment en
aquelles persones que tinguin quadres clínics, patologies o inclòs una determinada edat, per la qual cosa abans de realitzar la inscripció
seria recomanable que parlessin amb el seu metge per a que els informi de les seves possibilitats, ja que la pràctica esportiva ha de
realitzar-se sempre des de la responsabilitat i la prudència necessària. En tot cas, els usuaris seran responsables, tant dels excessos com
de les activitats, pràctiques i usos no adequats, que perjudiquin la seva salut.
De totes maneres, abans de realitzar la inscripció, poden realitzar una consulta prèvia amb el nostre assessor.

HORARIS
Sala de Fitness i Cardiovascular

Hora Inici
Hora Final

Dilluns
8:00
22:00

Dimarts
8:00
22:00

Dimecres
8:00
22:00

Dijous
8:00
22:00

Divendres Dissabte
8:00
9:00-21:00
22:00

Diumenge
9:00-14:00

Assessorament per especialistes en dies i horaris fixats segons la programació mensual.
Per raons d’higiene, els usuaris hauran d’utilitzar una tovallola pròpia per les màrfegues, els bancs i els seients de treball.

Piscina
El número de carrers disponibles serà variable en funció dels dies i els horaris, amb un mínim d’un carrer.

Hora Inici
Hora Final

Dilluns
8:00
21:00

Dimarts
8:00
20:15

Dimecres
8:00
21:00

Dijous
8:00
20:15

Divendres Dissabte
Diumenge
8:00
9:00-14:00 10:00-14:00
21:00
16:00-20:00

El desenvolupament de les competicions esportives afectarà a l’horari de caps de setmana i festius. Aquestes modificacions es
comunicaran mitjançant el taulell.
Quan, per les activitats de competició, es requereixi l’obertura de la instal·lació en dies assenyalats com a festius tancats,
s’obrirà també pels abonats en la mesura del que permeti l’activitat esportiva.

Sales d’Activitats Dirigides
Es desenvoluparan de dilluns a divendres a les diferents franges horàries en els diferents espais (Pista Poliesportiva, Sala Polivalent o
Piscina), seguint una programació tècnica i horària de caràcter mensual i variable en funció de la demanda.
La Direcció del Centre es reserva el dret de modificar i/o anular alguna de les activitats per motius de causa major. En aquests
casos s’intentaran comunicar les variacions amb la màxima antelació possible.

INSCRIPCIÓ
De dilluns a diumenge en horari d’obertura de la instal·lació.
Requisits indispensables
Tenir 16 anys complerts.
1 fotografia mida carnet.
1 fotocòpia del document d’identitat (DNI, NIE o passaport).
1 fotocòpia de les dades bancàries per a realitzar la domiciliació (Número IBAN).
El primer pagament es realitzarà en efectiu.
2n Familiar: 1 fotocòpia del llibre de família o empadronament (parentiu de 1r grau o germans).
Família nombrosa i monoparental: 1 fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental.
Gent gran: Tenir 65 anys o més.
Pensionistes i discapacitats: Acreditar el cobrament d’una pensió o bé una discapacitat igual o superior al 33%, mitjançant 1
fotocòpia del document pertinent (targeta rosa, certificat de la Seguretat Social o targeta de discapacitat).

Quotes 2019

Matrícula

Abonat General

2n Familiar

Família
Nombrosa i
Monoparental

Gent Gran,
Pensionistes i
Discapacitats

Passiu

35,00 €

32,50 €

25,50 €

25,50 €

20,00 €

7,50 €

Formes de pagament i baixes
El cobrament sempre es realitza per avançat. El rebuts seran enviats a partir del dia 25 de cada mes per la qual cosa la notificació de la
baixa s’haurà de realitzar abans de la data d’emissió dels rebuts de manera presencial o per e-mail a info@aesantaeulalia.info.

GUIXETA
Al vestidor d’abonats disposem de guixetes. Per a poder utilitzar-les serà necessari portar un cadenat. Aquesta guixeta haurà de quedar
buida i sense cadenat al finalitzar la nostra estada en el Poliesportiu.

La inscripció és la manifestació expressa de l’acceptació, en tots els seus punts, de l’Estatut de
l’abonat i, mitjançant la renovació, de les seves modificacions.

CONTACTE
El Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia es troba al carrer Jacint Verdaguer, 15-17, 08902. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Telèfons: 93.332.60.08 // 93.332.60.50
Visita la nostra web www.aesantaeulalia.info o posa’t en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça info@aesantaeulalia.info

*** L’AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA EULÀLIA ES RESERVA EL DRET A REALITZAR, SENSE AVIS PREVI, TANTES PROMOCIONS I OFERTES COM CONSIDERI
OPORTUNES, AIXÍ COM A MODIFICAR EL PRESENT ESTATUT, SI HO CONSIDERA NECESSARI, PER A MILLORAR LA UTILIZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ O LA
QUALITAT DEL SERVEI ***

