www.alaquas.org

ALAQUÀS
ESPORTS
PROGRAMA 2018/2019

Dies de la setmana

ATLETISME ESCOLAR
(octubre a 15 juny)

Horari

DL DM DX DJ DV DS

2-3 dies setmana segons categoria

Preu trimestral

Preu temporada completa

Pre-benjamí (12/13)
Benjamí (10/11)
Aleví (08/09)

17:30 - 18:30 h.

30 €

80,75 €

Infantil (06/07)
Cadet (04/05)
Juvenil (02/03)

17:30 - 19:30 h.
18:30 - 20:30 h.

40 €

107,65 €

*Descompte proporcional de 15 dies en l´últim trimestre.
Dies de la setmana

ACTIVITATS ADULTS

Horari

Gim. manteniment

9:30 - 10:30 h.

Gim. aquàtica

9:30 - 10:30 h.

Aeròbic - Step - Body Power
Zumba
Aerogap
Body Balance
Pilates

Cicle indoor

Ioga

DL DM DX DJ DV DS

9:30 - 10:30 h.
19 - 20 h.
20 - 21 h.
21 - 22 h.
15:30 - 16:30 h.
10:30 - 11:30 h.
15:30 - 16:30 h.
20 - 21 h.
9:30 - 10:15 h.
19 - 19:45 h.
20 - 20:45 h.
17:30 - 18:30 h.
9:30 - 11 h.
10:30 - 12 h.
17:30 - 19 h.
18:30 - 20 h.

1 dia setmana

Preu trimestral

Preu temporada completa

24 €

68,40 €

33 €

94,05 €
Pilates

Dies de la setmana

PERSONES MAJORS
Pol.Bolavar. +60 anys

Gimnàstica de manteniment
Taixí
Zumba

PERSONES MAJORS
Benàger. +60 anys

Horari

Preu trimestral

Preu temporada completa

12 €

34,20 €

9:30 - 10:30 h.
10:30 - 11:30 h.
16:30 - 17:30 h.
10:30 - 11:30 h.

Horari

Taixí

9:30 - 10:30 h.
10:30 - 11:30 h.
10:45 - 11:45 h.
17 - 18 h.
9:30 - 10:30 h.

Zumba

18:30 - 19:30 h.

Gimnàstica de manteniment

DL DM DX DJ DV DS

2 dies setmana

DL DM DX DJ DV DS

www.alaquas.org

Dies de la setmana

ACTIVITATS PISCINA

Natació nadons
+9 mesos

Hidroterapia

Correctiva
Hidrofòbia
Desviació columna

Natació adults

Natació xiquets
(2005-2012)

Natació dofins
(2013-2015)

Nat.esportiva (2007-2010)
Nat.esportiva(2001-2006)
Futures mares
Natació adaptada
Aquafitness
Natació escolar (2007-2015)
Natació majors (+60 anys)
Aquafitness majors (+60 anys)
Fisioterapia aquatica per a
persones amb discapacitat

Horari

DL DM DX DJ DV DS

9:30 - 10:00 h.
10 - 10:30 h.
10:30 - 11 h.
11 - 11:30 h.
11:30 - 12 h.
12 - 12:30 h.
17 - 17:30 h.
18:15 - 18:45 h.
9 - 10 h.
10 - 11 h.
19:30 - 20:30 h.
9 - 10 h.
10 - 11 h.
20:30 - 21:30 h.
9:30 - 10:15 h.
19 - 19:45 h.
18:30 - 19:30 h.
9:45 - 10:30 h.
10:30- 11:15 h.
14:15 - 15 h.
18:15- 19 h.
19 - 19:45 h.
19:45- 20:30 h.
20:30 - 21:15 h.
9:45- 10:30 h.
10:30 - 11:15 h.
11:15- 12 h.
12 - 12:45 h.
12:45- 13:30 h.
17:30 - 18:15 h.
18:15- 19 h.
19 - 19:45 h.
9:45- 10:30 h.
10:30 - 11:15 h.
11:15- 12 h.
12 - 12:45 h.
12:45- 13:30 h.
17:30 - 18:15 h.
18:15- 19 h.
19 - 19:45 h.
17:30- 18:15 h.
18:15 - 19 h.
19- 19:45 h.
18:15 - 19 h.
19- 19:45 h.
15:30 - 16:15 h.
20:30- 21:15 h.
16 - 16:45 h.
16:45- 17:30 h.
10:30 - 11:15 h.
10:45- 11:30 h.
9:30 - 10:15 h.
Consultar horaris i requisits

1 dia setmana

Preu trimestral

Preu temporada completa

34 €

96,90 €

47 €

133,95 €

40 €

114 €

32 €

91,20 €

16 € mensual
33 €

94,50 €

45 €

128,25 €

28 €

79,80€

23 €

65,55 €

42 €

119,70 €

FORMULES D’INSCRIPCIÓ

bONIFICACIONS CURSOS 18/19

Pagaments trimestrals, mensuals o de temporada.
Alguns cursos per les seues característiques tenen
fórmules específiques de pagament i periodicitat.
Consultar preus i condicions en les taules d’activitats i abonaments.

Bonificació del 15% per cada membre del nucli
familiar convivencial que s’inscriga a un curs, a
partir de 2 membres d’ara en avant. Requisit indispensable per a disfrutar de descompte, matricular-se en les seues respectives activitats de forma
simultània i acreditar la condició referida.

Activitats d’un sol dia a la setmana per a combinar
a la teua manera. Només cal matricular-se en els
dies i horaris oferits que li convinga i/o triar quants
dies vol dedicar a la seua activitat favorita. Ha de
formalitzar la inscripció triant l’activitat, dia/es i
horari concrets.
Accessos amb tarjeta d’usuari o usuària d’ús
obligatori. Preu 2 euros.

INFORMACIÓ SOBRE DOMICILIACIONS,
aBONAMENTS I ACTIVITATS
Terminis domiciliacions abonaments
Els dies 25 de cada mes: càrrec de rebuts d’abonament del mes següent.

5% de descompte per pagament únic de temporada en els cursos i abonaments especificats (ja
aplicat en tarifa).
Bonificació del 25% en els cursos per a abonats i per
a aquelles persones que reunisquen algun dels
requisits següents:
- Famílies en situació de desocupació (acreditat
mitjançant DARDE)
- Famílies nombroses
- Famílies monoparentals (acreditat)
- Famílies amb ingresos de la unitat familiar inferiors
al 1’5 vegades L´ IPREM
- Persones amb diversitat funcional (33%)

Altes, baixes o modificacions de compte bancari:
abans del dia 15 de cada mes.

- Jubilats i pensionistes ( descompte ja aplicat en les
activitatas amb monitor per a majors )

Terminis de renovació per a pagaments en
metàl•lic i de domiciliacions d’activitats trimestrals

- Carnet Jove.

Trimestre gener-març: de l’1 al 15 de desembre.

-Bonificació del 100% per a persones amb diversitat
funcional. Consultar requisits específics al Servei
d’Esports.

Trimestre abril-juny: de l’1 al 15 de març.

-Les bonificacions no són acumulables.

Altes, baixes o modificacions de compte bancari
abans de l’inici d’aquests terminis de renovació de
cada trimestre.
Aquests terminis es podran modificar en el cas que
els dies d’inici o fi del període siguen festius, i en
aquest cas seran traslladats al dia hàbil inmediatament següent.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE
HORARIS Y PAGAMENTS
Una vegada finalitzat l’horari de bany en piscina i/o
el temps d’ús esportiu en pavelló, disposa de 20
minuts màxim per a abandonar les instal•lacions
esportives.
El pagament de la reserva es podrà realitzar en
efectiu o amb tarjeta de crèdit (imports superiors a
10 €)
Després del pagament l’usuari/ària obtindrà justificant del mateix per a presentar el dia i l’hora de la
reserva realitzada en la pròpia instal•lació.
Reserves de pistes en línia:
www.alaquas.org

PUNTS DE RESERVA
Poliesportiu del Terç

Av. Pablo Iglesias, s/n Tel. 961509973
Horari d’obertura:
De dilluns a divendres, de 8 a 23 h.
Dissabte, de 8 a 21 h.
Diumenge, de 8 a 19 h.

Poliesportiu del Bovalar

C/Jaume I, s/n. Tel. 961519116
Horaris de bany piscines cobertes:
De dilluns a divendres, de 7 a 22h.
Dissabte, de 8 a 21h.
Diumenge, de 8 a 14h.
Horaris d´ùs esportiu Pavelló Cobert:
De dilluns a divendres, de 7 a 22h.
Dissabte, de 8 a 22h.
Diumenge, de 8 a 14h.

Hi ha un Reglament d'Instal·lacions Esportives Municipals, aprovat pel ple de l'Ajuntament d'Alaquàs amb data 28 de juliol de 2016. Consultar en
WWW.alaquas.org Departament d'Esports.

