Avantatges per als socis d'Esports
Exempció de la quota de soci d'esports per a:

•
•
•
•
•

Reserva d'instal·lacions esportives gratuïta sempre que tots
els jugadors siguen socis, o amb tarifa reduïda per a jugar amb
convidats.
Reserva preferent 24h abans a la resta d'usuaris.
Accés sense quota o amb quota reduïda a Escoles Esportives.
Accés sense quota als programes En Forma i Aula Salut, a
competicions internes i a les instal·lacions d'ús individual.

•

Estudiants de titulacions oficials de la UPV, PAS i PDI que tinguen reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al 33%.
Alumnes víctimes d'actes de violència sobre la dona així com els fills i filles al seu càrrec
menors de 25 anys.

Amb la garantia de poder donar-te de baixa

•

Pots sol·licitar la devolució de la quota fins a 30 dies naturals abans del final del període
matriculat, sempre que no hages fet ús dels serveis que s'ofereixen als socis.

Assistència sanitària

•

L'assistència sanitària és a càrrec de l'assegurança mèdica de cada usuari.

Descarrega l'app d'esports.

Tarifes soci d'Esports

ANUAL

Alumnat
PAS, PDI i personal d'investigació mixt del
CSIC
Familiars de 1r grau majors de 18 anys de
PAS i PDI; Alumni UPV i personal assimilat1

1º Q

2º Q

ESTIU BONO 30

Períodes

35

Anual

De l'1 de setembre al 31 de juliol

55

1r quadrimestre

De l'1 de setembre al 31 de
desembre

150

85

95

30

55

2n quadrimestre

De l'1 de gener al 31 de juliol

Persones externes amb conveni amb la UPV2

250

140

160

60

70

Estiu

De l'1 de juny al 31 de juliol

Persones externes

400

240

260

80

120

Bono 30

Un mes natural des de la data de
l'alta

1. Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatives que fan la jornada
laboral a la UPV, l'alumnat de titulacions pròpies de la UPV (màster i especialista universitari), el personal de les
empreses vinculades a la CPI i el personal extern dels instituts de la UPV.
2. Aquells col·lectius que tenen signat un conveni en vigor amb la UPV on s'incloga l'accés a l'Àrea d'Esports.

Fes-te soci

Les modificacions de tarifes en els pressupostos de la UPV seran
aplicable a partir de l'1 de gener. Es preveu quota 0 per a la comunitat
universitària a partir d'aquesta data.

L'Àrea d'Esports es reserva el dret de
modificar els programes per a adaptar-lo
a les normatives sanitàries vigents.

