COMUNICAT CANVI D'HORARI I SERVEIS
A partir de l’1 de juliol les instal·lacions Piscines Municipals de Llucmajor i de s’Arenal canvien a horari
d’estiu.
LLUCMAJOR
Dilluns, dimecres i divendres de 8:00 a 20:00h.
Dimarts i dijous de: 8:00 a 14:00 i de 16:30 a 20:00h.
Dissabtes de 9:00 a 14:00h.
S’ARENAL
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h.
Les piscines cobertes de Llucmajor i de s’Arenal, continuaran obertes sotmeses a cita prèvia i la piscina
exterior de Llucmajor s’obrirà en horari de; dilluns, dimecres i divendres de 14:00 a 20:00h dimarts i dijous
de 16:30 a 20:00h i dissabtes de 9:00 a 14:00h per ús lúdic.
No poden accedir a la piscina els menors de 14 anys si no vénen acompanyats per un adult major de 18
anys.
A Llucmajor s’obren les activitats dirigides d’aigua (AQUAGYM. ) amb cita prèvia i amb un aforament
màxim de 20 persones els dilluns i dimecres a les 9:00 i els dijous a les 18:45h.
També realitzarem activitats dirigides amb aforament limitat i cita prèvia, els dilluns (cardio tono), dimarts
(pilates), dimecres (cardio tono) i dijous (esquena sana) a les 18:30h.
Degut als requisits de reobertures de centres esportius i les mesures de seguretats que s’han de tindre en
compte, de moment son els únics serveis que podem donar.
Per tant a partir de dia 1 de juliol i fins que es reinici tota l’activitat, només existirà un tipus d’abonament
(abonament piscina), un cop es reinici l’activitat del centre es tornarà a activar el tipus d’abonament
contractat anteriorment.
En cas de que algú no li interessi l’abonament de la piscina, es pot donar de baixa temporal fins que la
situació canvii; no se’ls cobrarà la matricula d’inscripció a la tornada al centre.
La quota del mes de març serà compensada per la del mes de juny.
A principis del mes setembre ens tornarem a comunicar amb tots vosaltres per poder explicar com és
realitzarà el servei durant la temporada d’hivern.
PROTOCOL D’ACCÉS
Continuem sense servei de vestuaris ni banys.
Per accedir a les instal·lacions s’ha de dur mascareta en tots els espais comuns, només es pot treure la
mascareta per fer exercici i per entrar a l’aigua.
Per més informació telefoneu al 971 66 94 65 (Llucmajor) i 971 44 61 50 (S’Arenal)
Moltes gràcies per la vostra comprensió

Atentament
Maria Antònia Vicens
Responsable dels serveis esportius

