
Quin és l’horari de les piscines d’estiu?
Les piscines d’estiu estaran obertes cada dia de 10:00h a 
20:00h, amb una hora de tancament al migdia per netejar i 
desinfectar (14h a 15h).
Aquesta obertura estarà dividida en torns.

Com funcionen els torns de reserva?
Els horaris d’aquests seran els següents;
· 10:00h a 12:00h, 12:00h a 14:00h, 15:00h a 17:30h i 
17:30h a 20:00h.
· Al finalitzar cada torn tothom haurà d’haver sortit de la 
instal·lació, després de l’avís previ del socorrista, 10 minuts 
abans.
· Aquesta sortida es farà pel carrer providència i per tant no 
es podrà tornar a l’edifici de la piscina coberta.

Com accediré a la instal·lació?
L’accés s’haurà de fer amb una tarja de proximitat que 
anirem entregant a tots els socis/abonats i que és personal 
i intransferible, ja que el sistema biomètric no es pot 
utilitzar com a mesura de seguretat i higiene. Aquesta
tarja estarà vinculada a la reserva, i per tant per accedir-hi 
caldrà haver-la fet.

Com puc fer la meva reserva de torn?
Es podrà reservar un torn per dia, des del dia abans. 
Si durant el torn es surt de la instal·lació, no es podrà tornar 
a entrar.
L’aforament a cada torn serà d’unes 100 persones aprox., i 
per garantir-se plaça, s’haurà d’haver fet una reserva prèvia 
des de www.vicetbonline.cat.
Puc adquirir multientrades, abonaments o 
entrades individuals?
Per garantir un bon servei, especialment a tots els socis/a-
bonats, aquest any no es faran abonaments d’estiu ni 
abonaments multientrada. Durant la últimahora abans de 
l’inici del torn però, i si hi ha places lliures, es vendran 
entrades individuals.

Quines són les mesures de seguretat covid-19 
que he de respectar?
És obligatori portar mascareta per accedir i sortir del club, i 
sempre que no es pugui garantir la distància interpersonal 
(excepte dins l’aigua).
La zona de gespa estarà dividida en parcel·les per garantir 
aquesta distància.

El bar d’estiu estarà obert?
No està previst que funcioni el bar d’estiu.
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Recordeu
Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats 
d’un adult.

Us demanem
Us volem demanar ajuda en el compliment de les 
mesures d’higiene i seguretat, i que tingueu una 
mica de paciència, especialment els primers dies, 
ja que la situació és nova per tothom.per qualse-
vol dubte, podeu trucar al 93 885 31 21 o enviar 
un correu a info@vicetb.cat.


