Àrea d’Esports
Piscines municipals 2016
ABONAMENT INDIVIDUAL EMPADRONAT A BREDA

Ajuntament de
Breda

DADES DEL TITULAR
Nom i cognoms

DNI

Data de naixement

Adreça
Telèfon de contacte
Municipi i codi postal
TIPUS D’ABONAMENT





INFANTIL
JOVES
ADULTS
JUBILATS

PREUS
Abonament individual




TEMPORADA
MENSUAL

Mensual

JUNY – JULIOL
AGOST – SETEMBRE




Temporada

Menors (de 6 a 16 anys)

20 €

35 €

Joves (de 17 a 30 anys)

25 €

40 €

Adults (des de 30 anys)

40 €

50 €

20,50 €

36 €

Jubilats

QUANTITAT A PAGAR

€

S’entén per abonament mensual el que permet l’accés a les piscines municipals des del dia de l’obertura el mes de juny fins als 31 de juliol o bé des de l’1
d’agost fins al tancament el mes de setembre.
Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals de forma gratuïta:
a) Les persones amb disminució física o psíquica acreditats amb el certificat de l’ICASS amb un grau igual o superior al 33%.
b) Aquelles persones amb un grau de minusvalia acreditat amb el certificat de l’ICASS amb un grau igual o superior al 33% que no puguin desplaçar-se de
manera autònoma i requereixin d’acompanyament, la persona que l’acompanyi tindrà gratuïtat en l’accés. En cap cas s’aplicarà aquesta gratuïtat a més d’una
persona.
c) Els menors de 6 anys i els majors de 70.
Podran gaudir dels serveis de les piscines municipals amb quota reduïda del 50% i/o de forma gratuïta, altres situacions personals i/o familiars de caire social
greus o molt greus, degudament acreditades documentalment i amb informe favorable dels Serveis Socials de Breda.
Amb la present documentació s’accepta cedir a l’Ajuntament de Breda els drets d’imatge de les persones que hi figuren per reproduir-ne imatges al web i/o
butlletí municipal.
SIGNATURA:

ENTITATS FINANCERES

Número de Compte

BBVA

ES64 0182 3482 60 0201511957

Banc Popular

ES17 0075 0365 03 0661200157

Caixabank

Directament al caixer automàtic

Plaça de la Vila, 9  17400 Breda   972 87 00 12 Fax 972 16 03 33 NIF P1703000H
www.breda.cat ajuntament@breda.cat

