
Informació general
Activitats

Activitats amb reserva de plaça setmanal

Pots reservar aquestes activitats per la intranet o a l'app d'esports. 

Si no assisteixes, tindràs una falta i no podràs reservar durant 5 dies en eixa mateixa activitat. Pots anul·lar l'activitat fins 
a 1 hora abans del començament per a no ser sancionat.

Activitats d´accés lliure

Accés directe per ordre d'arribada a la sala fins a completar l'aforament. Pots assistir a tantes sessions com vulgues 
sense reservar plaça.

Tingues en compte que:

• En accedir a la sala has de teclejar sempre el número del teu DNI a la pantalla tàctil.

• L'Àrea d'Esports es reserva el dret d'anul·lar o modificar les activitats o sessions que no tinguen suficient demanda.

• Si el monitor ho considera necessari, es requerirà un certificat mèdic per a continuar amb l'activitat.

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

• L'ús inadequat de robots per a la reserva de plaça pot ser sancionat amb inhabilitació per a la reserva. 

Programa Musculació, Càrdio i Fitnes

Des del 9 de gener. 

*Accés lliure fins al 27 de gener.

Primer dia reserva: dissabte 28 de gener a les 10 h.

Programa Activitats dirigides

Des del 30 de gener al 2 de juny.

Primer dia reserva: dissabte 28 de gener a les 10 h.

Programa Sènior

Des del 9 de gener (reinini).

Accedeix a les activitats segons el tipus de sessió, d'accés lliure o amb reserva de plaça, segons el codi marcat a l'horari 
de les activitats.

Més informació i reserves:

App d´esports

www.upv.es/deportesalcoy

Intranet

Períodes especials amb reducció d'horari:                
Nadal, Setmana Santa, juny i juliol.



Activitats
Activitats dirigides

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

S. Activitat Ciclisme de 
Sala Exterior S. Activitats Exterior S. Activitats Ciclisme de 

Sala Exterior S. Activitats Exterior S. Activitats

10:00 - 11:00 Tonificació Tonificació

10:00 - 11:00 Pilates Sènior Balls Sènior Pilates Sènior Balls Sènior Pilates

11:30 - 12:30 CuboFit CuboFit CuboFit CuboFit

1230 - 13:30 CuboFit Crossfit Crossfit Crossfit

13:00 - 14:00 Ioga Tonificació

15.15 - 16.15 Pilates Tonificació Balls Llatins* Aerobox

16.30 - 17.30 CuboFit CuboFit CuboFit CuboFit

17.30 - 18.30 Ciclisme de 
sala CuboFit CuboFit Ciclisme de 

Sala CuboFit Graons i GAC CuboFit

18:30 - 19:30 Crossfit Crossfit Ioga Crossfit

19:30 - 20:30 Aerobox Graons i GAC Zumba

Programa

Del 30 de gener al 2 de juny.

Activitats amb reserva de plaça setmanal

Activitats d´accés lliure

Activitat NOVA d´accés lliure


