Complex Esportiu Can Xaubet
Salut i lleure en unes condicions molt avantatjoses. Per començar:
matrícula gratuïta i un mes de gratuïtat
El Complex Esportiu Can Xaubet, la instal·lació pública referent a la nostra ciutat, us ofereix la
possibilitat de fer salut i gaudir d’un espai d’oci a la mida.
Convençuts de la importància de l’activitat física i de la seva relació directa amb la salut, us
proposem unes condicions molt favorables:


Setembre: Prova la instal·lació. Sol·licita invitacions a info@canxaubet.cat



Quota d’inscripció (octubre) 69,60€: Gratuïta



1ª Quota mensual (octubre) 44,00€: Gratuïta



A partir de la 2ª quota mensual (novembre) 44,00€: En funció del número d’inscrits
segons el següent escalat:



▪

De 1 a 25 abonats: 10% descompte 44,00€:

39,60€

▪

De 26 a 50 abonats: 20% descompte 44,00€:

35,20€

▪

De 51 a 75 abonats: 30% descompte 44,00€:

30,08€

▪

A partir de 76 abonats: 40% descompte 44,00€:

26,40€

Les noves incorporacions d’abonats posteriors al mes de gratuïtat (octubre):
▪

Matrícula gratuïta i 10% de descompte el mes d’incorporació

▪

Descompte segons escalat per número d’abonats els mesos seguents

(L’oferta es vàlida per als membres de l’Associació d’Empresaris del Polígon Industrial de
Pineda de Mar i familiars directes)
Podreu gaudir de:
 3 piscines: una d’elles de 25 x 16,6 metres, una segona de 12,5 x 6 metres
destinada a l’ensenyança i una tercera amb finalitat recreativa, de forma irregular,
i amb més de 96 m² de làmina d’aigua amb sortidors i cascades d’aigua.
 Zona humida amb sauna, hidromassatges, bany turc i dutxa tèrmica
 Sala cardiovascular, fitness i musculació de més de 500 m²
 3 sales polivalents d’activitats dirigides
 Sala de ciclisme-indoor
 Zona de vestuaris d’abonats i grups
 Centre de salut i recuperació
 Pavelló cobert
 Cafeteria-Restaurant
 Zona d’aparcament gratuït

Per beneficiar-vos dels descomptes i gratuïtats establerts, simplement haureu d'acreditar-vos
com a membres del col·lectiu, mitjançant un carnet, una targeta o qualsevol altre document
acreditatiu expedit per l'empresa (nòmina, certificat d'empresa, etc.).
Els vostres familiars hauran d'acreditar la seva condició mitjançant un llibre de família,
certificat de convivència o qualsevol altre document que ho justifiqui.

Per ampliar la vostra informació poseu-vos en contacte amb info@canxaubet.cat i/o entreu a
www.canxaubet.cat.
No ajorneu més el temps d'oci i de salut, us esperem!!.

