
ABONAMENTS PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2022

Totes aquelles persones empadronades a Sarrià de Ter que es
vulguin inscriure hauran d’accedir mitjançant aquest enllaç

https://esportssarriadeter.reservaplay.cat/login

Un cop obert l’enllaç s’obrirà la següent pantalla

Per començar, us haureu de registrar en la opció “Abonar-
se/Inscripcions”

https://esportssarriadeter.reservaplay.cat/login


Arribats a aquest punt veureu que hi han dos modalitats
d’abonaments, és a dir, la INDIVIDUAL i la FAMILIAR.

ABONAMENT INDIVIDUAL

Dins d’aquesta modalitat, haureu de prémer el botó verd
“INSCRIPCIÓ”

i omplir les dades següents: Nom, Cognoms, NIF/NIE, Email, Adreça,
Localitat, Codi Postal i Telèfons.

També caldrà adjuntar fotocòpia del DNI i una foto tipus “CARNET”
per poder avançar.

A continuació per a acabar la inscripció haureu de seleccionar la
modalitat d’abonament individual que us pertoca: Individual,
Individual Sènior (65 anys o més) o Individual Jove (14 a 25 anys).

ÉS MOLT IMPORTANT QUE SELECCIONEU LA OPCIÓ CORRECTA EN
CADA CAS

Un cop seleccionada la modalitat, prémer el botó “Inscriu-me”



Si està tot correcte, s’acceptarà la inscripció i rebreu un e-mail de
confirmació i se us assignarà una targeta d’accés a la Piscina
Municipal.

ABONAMENT FAMILIAR

A diferència de la modalitat INDIVIDUAL, en la FAMILIAR haureu
d’inscriure a totes les persones integrants una per una.

Dins d’aquesta modalitat, haureu de prémer el botó verd
“INSCRIPCIÓ”

i omplir les següents dades: Nom, Cognoms, NIF/NIE, Email, Adreça,
Localitat, Codi Postal i Telèfons.

També caldrà adjuntar fotocòpia del llibre de familia i una foto tipus
“CARNET” de cada persona integrant per avançar.

A continuació per a acabar la inscripció haureu de seleccionar la
modalitat d’abonament familiar que us pertoca: Sènior (parella de
65 anys o més),Monoparental (Titular del llibre de familia i fills fins
a 13 anys) o Familiar (Pares i fills fins a 13 anys).

ÉS MOLT IMPORTANT QUE SELECCIONEU LA OPCIÓ CORRECTA EN
CADA CAS



Un cop seleccionada la modalitat, prémer el botó “Inscriu-me”

Si està tot correcte, s’acceptarà la inscripció i rebreu un e-mail de
confirmació i s’assignarà una targeta d’accés a cada persona per la
Piscina Municipal.


