
Pinxo Aigua
Parc aquàtic de Nadal de Palafrugell

2 i 3 de gener de 2020

Vine i fes el PINXO!  
banya’t, salta, juga, neda, emociona’t, atreveix-te...

Per a més informació: Telèfon: 972 30 44 94  - www.esportspalafrugell.cat

Lloc: Piscina municipal de Palafrugell 
Horari: matí, de les 10.30 a les 13.30 h 
             Tarda, de les 16 a les 19 h

esports



esTacions recreaTives 
Piscina profunda: 

passadís amb obstacles i rampes, Serp Màgica, Illa del Tresor i Tobogan Dofí

Piscina poc profunda: 
Tobogan astromax i tobogan glinder, joguines d’aigua, màrfegues...  

I a més...
Dijous 2 de gener, al matí:

maTÍ De reGaLs 
amb La Pesca D’Ànecs 

a la piscina poc profunda 
de 2 a 6 anys 

Dijous 2 de gener, a la tarda:

BaTeJos 
De sUBmarinisme 

a la piscina profunda
a partir dels 11 anys

Divendres 3 de gener, al matí:

camPionaT 
De BÀsQUeT 

aQUÀTic 
a la piscina poc profunda

a partir dels 11 anys

Divendres 3 de gener, a la tarda:

camPionaT 
De WaTerPoLo 
a la piscina poc profunda

a partir dels 11 anys



Cal tenir en compte que: 

Els menors de 10 anys han d’anar acompanyats d’un adult.

No es permetrà l’entrada als menors de 2 anys, excepte a La Pesca d’Ànecs 
(temperatura de la piscina poc profunda a 32ºC).

Cal portar banyador, casquet i xancletes d’ús exclusiu.

Cal fer servir les taquilles que hi ha als vestidors.

Tots els participants hauran de respectar les normes d’ús de la instal∙lació i dels 
espais on es fa el PINXO aigua.

Durant les activitats de bàsquet aquàtic i waterpolo es permetrà el bany a la 
piscina poc profunda però no hi haurà totes les estacions recreatives. 

L’organització es reserva el dret de modificar el programa si causes imprevistes 
així ho obliguessin.

Preu:

Entrada: 5€ / Entrada abonats: 3.75  €

Entrada 2 dies: 7.50 € / Entrada 2 dies abonats: 5.60  €

no acceptem pagaments en efectiu

Els adults acompanyants tindran l’entrada gratuïta.

L’entrada dóna dret d’accés al PINXO aigua durant tot el dia.

Amb la compra de l’entrada es posarà un braçalet al canell del participant, que 
permetrà l’entrada i la sortida del PINXO aigua tantes vegades com es vulgui al 
llarg de la jornada.

No es permetrà l’accés al PINXO aigua amb el braçalet trencat o sense que 
estigui posat al canell.



Per a més informació:

Àrea d’Esports de Palafrugell - Piscina Municipal
Carrer d’Àngel Guimerà, 20 – 17200 Palafrugell

Telèfon: 972 30 44 94
A/e: info@esportspalafrugell.cat

www.esportspalafrugell.cat

Organitza:

Col∙labora:

esports


