
Hi ha 2 torns per accedir a les piscines: 

-      Torn de matí: de 10:00 a 15:00 h (*) - Pagament 
-      Torn de tarda: de 15:00 a 20:00 h - Gratuït

(*) El torn de matí finalitzarà a les 14:45 h per tal que els usuaris i usuàries abandonin les
instal·lacions i puguin accedir-hi les persones del torn de tarda.

La sortida de l’equipament durant la franja del migdia (de 14:45 a 15 h) es farà per la zona 
dels vestidors.

La gratuïtat del servei només serà vàlida durant les TARDES dels
episodis d’onada de calor. L’aforament màxim és de 750 persones. 

Normes d’ accés i ús durant els episodis d’ onada de calor 
 PISCINES MUNICIPALS DE BERGA

Els usuaris i usuàries rebran un tiquet numerat a la taquilla de la piscina que
hauran de retornar quan surtin de l’equipament. 
 
Les persones que disposin de l’abonament de temporada o familiar corresponent
tindran prioritat d’accés, en cas que es produeixin cues.

Els infants menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta
que es farà responsable de l’entrada i sortida dels menors a les instal·lacions. Les
persones adultes només podran fer-se càrrec de 5 infants, com a màxim. 

 
Les persones que accedeixin a les instal·lacions municipals de bany hauran de
mostrar un comportament adequat, adient i de respecte envers la resta d’usuaris i
usuàries i el personal encarregat de la gestió i el manteniment del servei. 

Gràcies per la vostra col·laboració! 

L’aplicació de la gratuïtat del servei s'ha establert tenint en compte els criteris
següents: 

- Els avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

- Les tardes és quan la calor pot superar el llindar de perill, que el SMC estableix
en 36 ºC per a la capital berguedana. 

- Les demandes dels usuaris i usuàries de l’equipament.

- Garantir la cabuda dels infants dels casals d’estiu que fan ús de les instal·lacions. 


