
SOLICITUDE DE ABONO  

PISCINAS EXTERIORES – VERÁN 2021

Data de alta:   ____ /____ /2021 Modalidade 
de abono: 

      Familiar     Individual   Descontos 
Nº  aboado: 

DATOS PERSOAIS DO TITULAR: 

Apelidos: Nome: 

DNI: Enderezo: 

Localidade: C.P: 15_____ Data nacemento:   /    / 

Tfno. fixo: Tfno. móbil: 

e-mail:

ABOADOS ASOCIADOS (só abonos familiares):

Nome e apelidos NIF 
Data de 

Nacemento 
Parentesco 

 /  / Cónxuxe 

 /  / Fillo/a 

 /  / Fillo/a 

 /  / Fillo/a 

Sinatura do titular 
Sinatura 

(no caso pai, nai ou titor acreditados) 

*O asinante declara tamén coñecer e ACEPTAR AS NORMAS E RECOMENDACIÓNS DAS PISCINAS MUNICIPAIS, comprometéndose  a cumprilas.
*É recomendable, que o/a usuario/a se someta a un RECOÑECEMENTO MÉDICO que descarte calquera problema ou enfermidade que lle incapacite ou limite 
para a práctica da actividade deportiva, e en concreto a natación.

*Aquelas per soas que NON saiban nadar ou que padezan algunha enfermidade relevante para a actividade deportiva ou ociosa na auga (epilepsia, etc), terán a 

obriga de COMUNICARLLE ESTE FEITO AO SOCORRISTA. 
* O correo electrónico usarase como medio de comunicación de incidencias e información doutras actividades municipais.
* O Concello de Carral tomará FOTOGRAFÍAS no transcurso da tempada de verán cun fin informativo (prensa, folletos, redes sociais e web Municipal) e de 
arquivo fotográfico. Calquera persoa que non desexe ser retratada, deberá indicalo no momento da toma fotográfica ou no Centro Deportivo.
*  De conformidade co establecido na Lei 3/2018 de protección de datos persoais e garantias dos dereitos dixitais, infórmase que estes datos pasarán a formar 
parte do ficheiro de datos de carácter persoal, cuxo responsable de tratamento será o Concello de Carral coa finalidade da xestión centralizada dos servizos 
deportivos, culturais e educativos municipais. Comunícaselle tamén que pode acceder ao seu ficheiro, podendo rectificar ou cancelar os datos na recepción do 
Complexo Deportivo de Carral.
* O asinante declara seren certos os DATOS ACHEGADOS. No caso de que o Concello de Carral detecte falsidade nos devanditos

datos, o alumno causará baixa automaticamente.



PREZOS DAS PISCINAS EXTERIORES MUNICIPAIS: 
(BOP número 188, do venres 30 de setembro de 2011)

Entrada libre diaria xeral 1,50 € 

Entrada libre diaria para menores de 18 anos, 3ª idade e persoas con discapacidade 1,00 € 

Abono individual tempada de verán 13,00 € (toda a tempada) 

Abono familiar tempada de verán 22,00 € (toda a tempada) 

Abono individual para menores de 18 anos, 3ª idade e persoas con discapacidade 10,00 € (toda a tempada) 
Descontos voluntarios de protección civil (debidamente acreditados) Entrada individual gratuíta 

Menores de 3 anos Gratis 

Fianza pola tarxeta de acceso dos socios 3,00 €/tarxeta 
Nota: * Tempada de verán dende o 18 de xuño ata o 3 de setembro.

* Os abonos familiares inclúen o aboado, o cónxuxe e os fillos menores de idade.
* Os nenos/as de 12 anos ou menos, deberán estar acompañados en todo momento por un adulto responsable do rapaz/a.
* Tamén se aplicarán os descontos sinalados á persoas cun informe favorable do departamento correspondente.

Atención: 

1. Terán preferencia os empadroados no Concello de Carral.
2. As instancias e a documentación correspondente deben de ser achegadas a través 

do mail complexo.deportivo@carral.es. Xunto con esta instancia, deberase de entregar

o xustificante de pago pola cantidade que corresponda, copias dos DNI dos 
solicitantes e, no caso dos abonos familiares, do libro de familia.

3. Considérase unidade familiar a formada polo aboado, o cónxuxe, e os fillos menores de 
idade.

4. O pago pódese levar a cabo con tarxeta na recepción do complexo deportivo ou na 
entidade bancaria CaixaBank, no número de conta:

ENTIDADE Nº CONTA 

CAIXABANK ES21 – 2100-5781-3102-0000-1826 

4. No concepto deberá aparecer “abono piscinas de verán” e o nome do aboado titular.

5. Este abono permite única e exclusivamente o uso das piscinas exteriores municipais 
dacordo cos horarios e as normas indicadas nas propias instalacións.

6. En cumprimento das normativas sanitarias vixentes, é obrigatorio o uso de máscara nas 
zonas comúns e os corredores das instalacións municipais. Non será obrigatorio o uso 
dentro das respectivas parcelas e durante a práctica acuática.

7. O aforo das piscinas é de 75 usuarios simultáneamente e de 45 na lámina de auga.
8. Non se fará reserva de prazas.
9. Os usuarios deberán gardar en todo momento a distancia interpersoal de seguridade de 

1,5 m.
10. Os usuarios quedan obrigados ao cumprimento da normativa exposta na instalación.
11. Aos usuarios asignaráselles unha parcela na recepción da instalación, non podendo 

cambiala nin entrar nas doutros usuarios.
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