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OBERT TOTS ELS DIES DE L’ANY DE 8 A 22 HORES

1. La Direcció es reserva el dret d’admissió.
2. L’impagament d’1 sola quota no tindrà dret a entrar al 

gimnàs. S’ha d’estar al corrent de pagament de TOTS  
els rebuts.

3. Aforament màxim 28 persones.
4. És obligatori l’ús de la tovallola. No es permet l’entrada  

amb calçat i/o roba de carrer. 
5. No està permès fumar en cap espai de la instal·lació, 

inclosa la zona de solàrium, bar autoservei i terrasses (Llei 
28/2005 de 26 de desembre).

6. Queda expressament prohibida l’entrada d’animals a totes 
les zones a excepció dels gossos guia per a persones amb 
dificultats visuals.

7. Els abonats menors de 14 NO podran accedir al gimnàs. 
Exceptuant quan aquests participin en alguna activitat 
dirigida específica per a aquestes franges d’edat.

8. De 14 a 17 anys poden entrar solament a la zona de cardio i 
amb l’autorització dels seus pares.

9. Només es podrà estar 30 minuts en qualsevol màquina de 
la sala en el cas que hi hagi espera.

10. És obligatori respectar els horaris establerts per a les 
diferents activitats.

11. L’organització es reserva el dret de modificar el programa 
d’activitats, el nombre de sessions i el seu contingut i 
horari.

12. Es recomana no portar objectes de valor. L’organització no 
es responsabilitza dels objectes perduts i/o oblidats. Els 
objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran 
a recepció durant una setmana. Passat aquest termini el 
centre no es farà responsable dels objectes.

13. Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o 
al material per causa d’un mal ús, comportaran la seva 
reposició i pot suposar la pèrdua del dret de ser abonat.

14. A la recepció del centre hi ha a disposició dels usuaris 
fulls de suggeriments i reclamacions.

15. L’ús dels espais o serveis esportius per part dels 
clients s’haurà de regir per les característiques del seu 
abonament o quota. En cas contrari pot suposar  
la baixa del Club.

NORMATIVA SALA DE FITNESS Gaudeix del club
t’hi esperem



HORARIS GIMNÀS

TARIFES ENTRENAMENT PERSONAL

Horari sala de fitness

De dilluns  
a divendres

Dissabtes, diumenges  
i festius 

  9h - 21h   9h - 20h

Entrenament personal**

Sessió (1h) Preu

1 40€

4 144€ (36€/sessió)

8 272€ (34€/sessió)

10 300€ (30€/sessió)

Entrenament personal amb contracte***

Sessió (1h) Preu

4 120€ (30€/sessió)

8 224€ (28€/sessió)

Horari entrenador sala de fitness

Dilluns Dimecres Divendres

10h - 14h
  9h - 13h
16h - 20h

10h - 14h
16h - 20h

Exceptuant horaris classes dirigides. Vegeu quadre.

TARIFES GIMNÀS
Quotes Gimnàs Preu Tennis Pàdel Piscina Gimnàs   Futbol

Gimnàs - mensual* 45€ - - • • -

Gimnàs - diària 6€ - - - • -

* Pagament únic de 65 euros al donar-se d’alta en concepte de matrícula a fons perdut.  
   A més, tindran un descompte del 5% en les tarifes d’entrenament personal. Els descomptes no són acumulatius.

És una classe on es treballarà basant-se en pilates 
i ioga. És una classe on es treballarà molt amb 
la respiració amb tal d’arribar a treballar la salut 
postural, la flexibilitat, l’equilibri, així arribar a tenir 
una major consciència i concentració del nostre cos.

Activitat per major de 15 anys

En aquesta classe solament es treballen 3 músculs 
(Glutis, abdominals i cames). Ens centrarem en 
el treball del core, ja que tots els moviments que 
fa el cos humà, intervé aquesta zona i així evitar 
problemes d’esquena, lumbàlgia, etc.

Activitat per major de 15 anys
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Horari classes dirigides

Dilluns Tonificació 10.30h - 11.30h

Dimecres

Gac 10.30h - 11.30h

Tonificació 18.30h - 19.30h

Divendres

Postural 10.30h - 11.30h

Gac 18h - 19h

La classe de tonificació permet remodelar el cos 
gràcies a l’enfortiment i guany muscular que es 
genera durant la sessió. És una classe on es treballa 
força i sobretot la resistència de tots els grups 
musculars. També es treballa la coordinació. En una 
sola classe de tonificació es pot cremar una mitjana 
de 500-600 calories. 

Activitat per major de 15 anys
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** Durant el mes d’octubre i novembre de 2015 hi haurà  
    un descompte del 10% 
*** Obligatori 4 mesos de permanència. Durant el mes  
     d’octubre i novembre de 2015 hi haurà un  
     descompte del 20%  


