HORÁRIO

E PORQUE NÃO

EXPERIMENTAR?
MODALIDADE

ADULTOS

Piscina Interior
MANHÃ

CRIANÇAS E > 60

TARDE

Regime Livre

2,00 €

1,50 €

2ª a 6ª

09h00 - 13h00

15h00 - 22h00

Cartão
10 Entradas *

16,00 €

12,00 €

4ª

Encerrado

15h00 - 22h00

Cartão Livre
Trânsito Mensal *

23,50 €

18,00 €

Sábado

09h00 - 13h00

15h00 - 18h30

Piscina Exterior | JUNHO A SETEMBRO

REGIME LIVRE PERÍODO LOW COST 2º a 6º
Entre as 11h às 13h e das 15h às 16h30 – Desconto de 75%

MANHÃ
SERVIÇO

ADULTOS

TARDE

> 60
2ª a Sábado

Aulas
Hidromovimento *

PISCINAS
MUNICIPAIS

1x por semana 1x por semana
12,50 €
18,00 €
2x por semana 2x por semana
20,00 €
18,00 €

* Para aquisição de qualquer um destes serviços, acresce, ao
valor 7.50€ (cartão de utente).

Limitado ao número
de utilizadores

15h00 - 19h30

NOTAS
O limite de entrada é 01H20min antes do horário
de encerramento de cada período do dia.
O Complexo das Piscinas encontra-se encerrado aos
domingos, feriados nacionais, feriado municipal, dias 24 e 31
de dezembro e em dias determinados pela Câmara Municipal
de Águeda.
A suspensão de atividades, nos dias supramencionados,
não implica qualquer redução nas taxas nem qualquer tipo
de compensação.

Piscinas Municipais
Rua Eng.º José Bastos Xavier
Tel. 234 623 387
piscinas.municipais@cm-agueda.pt

E HOJE?
Vai uma piscina?
DESPORTO PARA TODOS

ESCOLA MUNICIPAL DE NATAÇÃO
Qualquer utente dispõe de 80min (1h20) para usufruir
dos serviços adquiridos, desde o momento da validação
da entrada até à validação da saída.

AULAS

A partir dos 6 anos (inclusive), a criança deve utilizar o
respetivo balneário - feminino ou masculino.

VALORES

Adultos

Em caso de necessidade, e até aos 8 anos, a criança
pode ser acompanhada por um adulto: a criança do
sexo feminino acompanhada por um adulto masculino
(e vice-versa) deverá equipar-se no balneário misto.

Crianças

PARA ACEDER ÀS PISCINAS
O acesso às instalações faz-se mediante a apresentação
e validação (entrada e saída) do respetivo cartão ou
bilhete adquirido, no dia, na secretaria.
O vestuário e os bens pessoais devem ser guardados
nos cacifos dos balneários, sendo que há duas
possibilidades para aceder aos mesmos:
1. Solicitar uma chave na secretaria, aquando da
validação eletrónica da entrada, que é cedida em troca
por um documento identificativo ou objeto pessoal de
uso diário e necessário (exceto óculos);

OBRIGATÓRIO

Este folheto não dispensa a consulta do Código
Regulamentar do Município de Águeda, Capítulo II Piscinas Municipais, disponível para consulta nas N/
instalações. Para mais informações sobre os N/ serviços
e taxas, dirija-se à Secretaria das Piscinas Municipais
de Águeda.

2x por semana
20,00 €

1x por semana
12,50 €

(A partir dos
5 anos)

2x por semana
18,00 €

Bebés

1x por semana
15,00 €

Uso de touca, chinelos, fato de banho e
calções específicos à prática da natação.

(Até aos 4 anos)
Tomar duche antes da utilização dos tanques da
Piscina, da Hidromassagem e da Sauna, sendo
que todos os adornos pessoais (joias, bijutaria,
relógio…) devem ser retirados nos balneários
antes do usufruto dos serviços, de maneira a
que se possa garantir a manutenção da limpeza
e salubridade da água.

2. Utilizar uma moeda de 0,50€ ou 1,00€ (devolvida no
final) nos cacifos de moedas.

ATENÇÃO !

1x por semana
18,00 €

CUIDADOS ESPECIAIS
Aconselha-se o uso de roupão/toalha de piscina,
principalmente para bebés e utentes sensíveis a
alterações de temperatura.
A piscina Municipal não se responsabiliza por roubo,
extravio ou danos nos pertences pessoais deixados
nos balneários.

NOTAS
A inscrição implica o pagamento do Seguro e 1ª mensalidade
A mensalidade será reduzida em 10% em casos de:
- Famílias cujo agregado seja constituído por 5
ou mais elementos;
- Dois ou mais familiares com 1.º grau de parentesco,
inscritos na EMN.
A mensalidade terá de ser liquidada até ao dia 8 de cada mês.
Os alunos que não regularizem a taxa mensal, no período
máximo de 45 dias, são excluídos da Escola de Natação.
As aulas poderão ser suspensas, por motivos de saúde, ficando
o aluno sujeito à apresentação do atestado médico, para que
apenas seja liquidada 50% da mensalidade.

