ΑΝΟΙΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟ ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2017 19:02

Το Ν.Π.Δ.Δ. "Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός" του Δήμου Ν.Σμύρνης ανακοινώνει την
έναρξη εγγραφών και λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για την περίοδο 2017-18
για τις ώρες κοινού από 20/11/17. Το Δημοτικό Κολυμβητήριο (Εθνικής Στέγης & Αρτάκης)
θα λειτουργεί για το κοινό από την 20/11/2017 μέχρι την 30/06/2018, καθημερινά το πρωί
από 07:30 έως 10:30, από 12:00 έως 14:00 και το Σάββατο από 12:00 έως 14:00. Επίσης, για
εργαζόμενους και φοιτητές το Κολυμβητήριο λειτουργεί Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη
19.00-20.00 Οι εγγραφές είναι δωρεάν και γίνονται καθημερινά στο γραφείο του
κολυμβητηρίου (έμπροσθεν της πισίνας-γραφείο κοινού ) από 08.30-10.30 και 12.00 -14.00.

Το κόστος συμμετοχής είναι:

•Για δημότες & κατοίκους του Δήμου 25€ ευρώ μηνιαίως ή 60€ ευρώ το τρίμηνο ή 110€ το
εξάμηνο ή 160€ εννιάμηνο

•Για ετεροδημότες 40€ ευρώ μηνιαίως ή 110€ ευρώ το τρίμηνο ή 190€ το εξάμηνο ή 280€
εννιάμηνο.

•Για φοιτητές, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ένστολους έφεδρους δημότες οι τιμές είναι 10€
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ευρώ μηνιαίως ή 25€ ευρώ το τρίμηνο ή 45€ το εξάμηνο ή 80€ εννιάμηνο και για φοιτητές,
τρίτεκνους, πολύτεκνους και ένστολους έφεδρους μη δημότες 20€ ευρώ μηνιαίως ή 50€
ευρώ το τρίμηνο ή 90€ το εξάμηνο ή 110€ εννιάμηνο .

•Για ανέργους, άπορους και ΑΜΕΑ δημότες είναι δωρεάν (με την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών).

•Ημερήσιο εισιτήριο 5€.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για αυτήν είναι τα ακόλουθα :

•Βεβαίωση καρδιολόγου & δερματολόγου. •Φωτοτυπία ταυτότητας. •Δύο φωτογραφίες. •Για
τους δημότες & κατοίκους της Ν. Σμύρνης λογ/μό ΔΕΚΟ ή φορολογική δήλωση στο όνομα
του αθλούμενου ή πιστοποιητικό από το Δήμο. •Για τους σπουδαστές βεβαίωση της Σχολής
ή φωτοτυπία του πάσου. •Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τους ανέργους - εκκαθαριστικό εφορίας.
•Κάρτα πολυτέκνων. •Βεβαίωση τριτέκνων. •Βεβαίωση εργασίας (για την ώρα κοινού 19.00 20.00). •Απαιτείται Α.Φ.Μ.

Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Στέγης και Αρτάκης

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται από 08.30-10.30 και 12:00 - 14:00 μμ.
Τηλ: 210 9333667 εσωτ. : 121, 127 Fax: 210 9357160

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στο γραφείο για το κοινό μπροστά στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο
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