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NORMAS XERAIS
Importante!
- O CONCELLO RESÉRVASE O DEREITO DE COMEZAR, SUSPENDER OU MODIFICAR
HORARIOS ATENDENDO O NÚMERO DE INSCRITOS OU NECESIDADES DO SERVIZO.
NESTES CASOS OS ADESTRADORES E MONITORES DAS ACTIVIDADES INFORMARÁN
OS USUARIOS.
- Hai un seguro obrigatorio de 8
31/8/2020.

€ válido para todas as escolas municipais. Válido ata o

- As inscricións tramitaranse via correo electrónico (deportes@abegondo.gal,no Rexistro
Municipal cubrindo a folla de inscricións ou por sede electrónica . Nunca

dos monitores e adestradores.

a través

- En caso de haber máis inscricións que prazas terán preferencia os empadroados.
- As baixas solicitaranse por correo electrónico deportes@abegondo.gal
ou polo Rexistro Municipal.
- A tempada de verán comeza o 1 de xullo e remata o 31 de agosto.
- A forma de pago poderá ser:
Mensual (obrigatorio domiciliadas, excepto cursos de natación pago único)
Curso completo.
- O 2º irmán terá un desconto do 10% nas inscricións da mesma actividade.
- As familias numerosas e maiores de 65 terán un desconto do 15%.
- As persoas empadroadas con discapacidades ou precariedade económica poderán solicitar
redución ou gratuidade baixo informe de Servizos Sociais.
- Os bonos non están suxeitos aos descontos.
-No caso de ter dereito a máis dun desconto só se aplicará un deles, non sendo acumulables.
-Aquelas persoas que teñan máis de dúas cotas pendentes, consideraranse baixa automática
da actividade.

TELÉFONOS:
CONCELLO: 981647909
DEPORTES: 655 998 023 (de 8:30 a 14:30)
PAVILLÓN: 630 404 667
XIMNASIO- PISCINA: 659 65 59 89
RECEITA DEPORTIVA: 620 39 21 10
Web:
www.abegondo.gal
https://www.facebook.com/deportes.abegondo/

PISCINA
Cursos de natación
Normas Curso de natación debido ao covi-19
* Os alumnos deberán chegar co bañador posto para realizar a clase.
*Nos vestiarios non poderán entrar acompañantes.
*Sempre se mantedrá unha distancia de 2m entre os monitores e os alumnos.
*Haberá 15min entre clase para poder desinfectar as zonas comúns.
*A entrada será pola porta lateral da piscina e a saída pola porta principal.
*Os adultos que queiran nadar de maneira deportiva o horario será de 11:30 a 14:15 sempre
con cita previa, nun carril.

QUENDAS
*- Para nen@s a partir de 6 anos.

*- Prazas limitadas a 8 alumnos por clase, dúas clases por grupo.

*-O prezo por quenda é de 10 €
(o pago será único independentemente das quendas nas
que se apunte).
Os alumnos poderán inscribirse en varias quendas.

XULLO

1ª Quenda
Do 6 ao 17

AGOSTO

2ª Quenda
Do 20 ao 31

3ª Quenda
Do 3 ao 14

4ª Quenda
Do 17 ao 28

LUNS-MARTES-XOVES-VENRES
11:30 A 12:00 H

6-7-8 anos
8-9-10 anos

12:15 A 12:45 H

9-10-11 anos
6-7 anos

13:00 A 13:30 H

6-7-8 anos
8-9-10 anos

13:45 A 14:15 H

10-11-12 anos
11-12 ou máis

Normas
para o uso da piscina recreativa.
Protocolos da piscina municipal
O protocolo sinalado será de obrigado cumprimento por parte dos usuarios que queiran
facer uso da piscina municipal, e será plenamente vinculante, sen prexuízo das

normas que se publiquen por parte da autoridade competente durante o
transcurso da pandemia.

En todo caso, o cumprimento deste protocolo corresponderá aos usuarios cando practiquenactividade física baixo a súa exclusiva responsabilidade.

Realizarase:
1º. Limpeza e desinfección das zonas de estancia e de tránsito dos bañistas, 3 veces ao
día, facendo especial fincapé nas zonas máis frecuentadas, vestiarios, aseos e lavabos.
2º. Prohíbese o uso de hamacas públicas para evitar posibles contaxios.
3º. Naquelas superficies en contacto coas mans dos usuarios levarase a cabo unha limpeza e desinfección máis frecuente (pomos das portas de vestiarios, baños ou duchas,
varandas, etc.).
4º. Os aseos estarán dotados de xabón e/ou solucións hidroalcohólicas, papel dun só
uso e papeleiras, e baleiraranse frecuentemente.

5º. Vestiarios: reducirase o aforo a 10 persoas e organizarase a súa distribución

de forma que se poida manter a distancia interpersoal mínima de 2 metros.

7º. Clausúranse as duchas dos vestiarios.
8º. Na sauna extremaranse as medidas de limpeza e desinfección.

PROHIBIDO
DUCHARSE

MÁXIMO 10
PERSOAS

9ª- O horario da piscina para nado libre será de 14:30

a 20:30 h.

10º. O aforo da piscina será de 55 persoas, no vaso da piscina será de 20 persoas
das 55 do aforo.
Para o acceso, colocaranse bandas no chan de recepción que marquen as distancias
mínimas entre persoas (2 metros) que esperan no mostrador. Poñeremos as mesmas
indicacións de manter esa distancia na porta de entrada.
11º. Unha vez completo o aforo establecido, o usuario non poderá acceder á piscina
ata que non saian outros usuarios. O/A socorrista ou persoal que se designe, será a
persoa responsable de supervisar o número de bañistas en cada un dos vasos e
restrinxir os accesos a estes vasos e de acordo coa lexislación vixente en Galicia.
12º. Utilizarase unha porta de entrada, que será a porta pequena ao lado do almacén
da piscina, e outra de saída para intentar evitar o máximo os cruces, para a saída
utilizarase a principal da piscina.
13ª. Establecerase unha distribución espacial para garantir a distancia de seguridade
de 2 metros entre as persoas usuarias mediante sinais no chan limitando os espazos.
Todos os obxectos persoais como toalla, botes de crema, calzado de uso exclusivo para
as piscinas, mochilas, etc. deben permanecer dentro do perímetro de seguridade
establecido, evitando contacto co resto de persoas usuarias.

A entrada a piscina
será GRATUÍTA
MASTERCLASS
O Concello de Abegondo en agradecemento aos usuarios e usuarias das actividades
deportivas e polo seu esforzo durante a crise do Covid-19 impartirá de forma

gratuita unhas Masterclass de:

Todas as actividades deportivas
que se imparten no Concello
Durante a tempada de Verán

Actividades Deportivas Nen@s

TENIS

TENIS / XULLO E AGOSTO
INSTALACIÓN

IDADE

DÍAS

Pista
Polideportiva
San Tirso

Dende 6 anos

Mércores e
venres

Pista
Polideportiva
San Tirso

Adultos

Martes e
xoves

HORARIO

PRAZAS

PREZO/MES

De Mañá
clases de 40 min

4
por clase

15 €

De Tarde
clases de 40 min

4
por clase

15 €

FITNESS
ADESTRAMENTO FUNCIONAL (CROSSFIT PARA MOZOS E MOZAS)
IDADE

INSTALACIÓN

INDISTINTA

Dende 13 anos

DÍAS

HORARIO

PRAZAS

PREZO/MES

Luns e
xoves

11:00 a 12:00

9
por clase

15 €

PRAZAS

PREZO/MES

Grupos reducidos de 13 a 15 anos
ABONO : ADESTRAMENTO FUNCIONAL
+ XIMNASIO 20 €/MES

SPINNING
CICLO INDOOR (SPINNING)
INSTALACIÓN

IDADE

DÍAS

HORARIO

Campus de Verán 2020
Haberá limite de prazas por campus para manter as normas de protocolo
debido ao covi-19 ás prazas será por orde de incripción.

CAMPUS DE FÚTBOL
LUGAR

DATA

Campo de fútbol

Do 6 ao 10 de XULLO

(San Tirso)

Do 13 ao 17 de XULLO

O Monte

IDADE
Dende
prebenxamins
ata cadetes

PREZO

30 €

Grupos plazas
reducidas

CAMPUS DE XIMNASIA RÍTMICA
LUGAR
Pavillón

SAN MARCOS
(Abegondo)

DATA
Do 13 ao 17
de XULLO

IDADE
Dende 6 anos

PREZO

30 €

Grupos plazas
reducidas

CAMPUS BALONMAN
TECNIFICACIÓN E BALONMAN PRAIA

LUGAR

DATA

IDADE

Pavillón

Do 20 ao 24 de XULLO

2013 - 2012
2011- 2010

(Abegondo)

Do 27 ao 31 de XULLO

2009 - 2008 - 2007
2006 - 2005

SAN MARCOS

PREZO

30 €

Grupos plazas
reducidas

ENCORO DE BECHE
Porase un servizo GRATUÍTO POLAS TARDES de:
Alugueiro de bicicletas, kayaks, petanca e
raquetas de bádminton.

ESCOLA DE MONTAÑA
Dende 8 anos

Se queres xogar na natureza,
che gusta a montaña, e queres coñecer
a flora e a fauna esta é a túa actividade

Grupos para nenos
e grupos de adultos

Días pendentes de inscricións

PREZO: 20€/MES

Chama Receita Deportiva: 620 39 21 10

Actividades Deportivas Adultos

ANDAINAS

CLUB ANDAINAS / XULLO E AGOSTO
DÍAS

ORGANIZACIÓN

Realizaranse un grupo
de Whatsapp para as saídas

Mércoes e
xoves

HORARIO

DATAS

PREZO/MES

20:30

Xullo e
agosto

Gratuíto

FITNESS
LUNS

MARTES

MÉRCORES

MAÑÁ

TARDE NOITE

9:45 a 10:45
PILATES

9:45 a 10:45
PILATES

18:00 a 19:00
TAICHI

18:00 a 19:00
TAICHI

19:30 (45min)
CICLO INDOOR

19:30 (45min)
CICLO INDOOR

20:30 (45min)
CICLO INDOOR

20:30 (45min)
CICLO INDOOR

XOVES

VERNES
9:45 a 10:45
PILATES

19:30 (45min)
CICLO INDOOR

20:00 a 22:00
BOXEO

ADESTRAMENTO FUNCIONAL
LUNS

MARTES

MAÑÁ

10:30

MÉRCORES

XOVES
10:30

TARDE
NOITE

CROSSFIT

CROSSFIT

19:30
CROSSFIT

19:30
CROSSFIT

20:45
CROSSFIT

20:45
CROSSFIT

PREZO 25€ /MES
ABONO ADESTRAMENTO FUNCIONAL +XIMNASIO 30€

VERNES

XIMNASIO
DÍAS E HORARIO

PREZO/MES
INDIVIDUAL

De luns a venres
8:30 h a 22:00 h

15 €

BONO FAMILIAR BONO FAMILIAR

(2 persoas)
25 €

(3 persoas ou máis)

35 €

Durante XULLO e AGOSTO
poderase pagar entrada dun día prezo 4€/día o pago so por TPV.
PREZO ABONO SALA FITNESS
5 CLASES
OU MÁIS

CLASES
SEMANA

1 CLASE

2 CLASE

3 CLASE

4 CLASE

PREZO

10 €/MES

15 €/MES

20 €/MES

25 €/MES

30 €/MES

3 CLASE

4 CLASE

5 CLASES
OU MÁIS

ABONO COMPLETO

ABONO INDIVIDUAL XIMNASIO + FITNESS

CLASES
SEMANA
PREZO

1 CLASE

2 CLASE

+ XIMNASIO

+ XIMNASIO

+ XIMNASIO

20 €/MES

25 €/MES

30 €/MES

+ XIMNASIO

ABONO COMPLETO

35 €/MES

40 €/MES

ALGUEIRO DE INSTALACIÓNS
BOP N.º 44 de 8 de marzo de 2010

Campos de Fútbol Municipais:

Actividade

Campo completo

Medio campo

Adestramentos

35 € /Hora

18 € /Hora

Competicións

60 € /Dúas horas

25 € /Dúas horas

Uso libre

35 € /Hora

18 € /Hora

Actividade

Campo completo

Medio campo

Adestramentos

30 € /Hora

15 € /Hora

Competicións

50 € /Dúas horas

20 € /Dúas horas

Uso libre

30 € /Hora

15 € /Hora

Pavillóns Municipais:

Para o alugueiror poñerse en contacto có departamento de Deportes.
O Alugueiro queda pendente da dispoñibilidade das instalacións
O ingreso das cotas realizaranse na conta municipal
ABANCA ES43 2080-0044-40-3110000116
Sempre cando se autorice o alugueiro.

