NORMATIVA US PISCINA EXTERIOR COMPLEX ESPORTIU
BALDIRI ALEU PER A SOCIS DE LA U.E. SANTBOIANA – ESTIU
2022.
1. Es farà entrega a cada soci de la UE Santboiana de quinze (15) tiquets per
accés gratuït a la piscina d’estiu del Complex Esportiu Baldiri Aleu. També
es donaran cinc (5) tiquets als socis beneficiaris que paguen el seu carnet de
//30,00 €.-//. Aquests tiquets no són vàlids per a la piscina coberta.
2. Els tiquets es donaran a les oficines del club, prèvia acreditació de la condició
de soci del sol·licitant. Els socis amb quotes pendents no podran fer ús
d’aquesta promoció.
3. Les entrades són numerades, nominals i hi consta el número de soci. Això
vol dir que els portadors s’hauran d’acreditar amb el carnet de soci del club
( blau ) o beneficiari (vermell) i el DNI.
4. Aquests tiquets són per a ús exclusiu i intransferible del soci i/o beneficiaris
amb les següents excepcions:
4.1. Els pares del soci, sempre i quan el soci sigui menor de 12 anys.
4.2. Els fills dels socis, sempre i quan els fills siguin menors de 12 anys
4.3. En aquests 2 casos anteriors, el soci i/o beneficiari, pot cedir una de les
seves entrades als pares o fills com acompanyants. Cal tenir en compte
que el soci i/o beneficiari titular de l’entrada, sempre hi haurà de estar
present. S’entén que cadascun d’ells farà ús d’una entrada.
4.3.1. El pare ò fill no soci s’haurà d’acreditar amb el llibre de família ò
copia ò fotografia al mòbil.
5. Un cop esgotades les entrades, socis i beneficiaris podran comprar entrades
a la piscina al preu de //4,00 €.-//. Podran gaudir d’aquest preu tant els
beneficiaris de pagament com els que no paguen la quota de //30,00 €.-//
anuals.
5.1. Per comprar aquestes entrades, caldrà acreditar-se amb el carnet de soci
o beneficiari i el DNI.
Sant Boi, a 4 de juliol de 2022.
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