INSTAL·LACIONS
PAVELLÓ ESPORTIU

Tancat temporalment per ús acadèmic.

PISTES DE PÀDEL

De dilluns a divendres de 9 a 21h

SALA DE MUSCULACIÓ
SALA DE CÀRDIO
SALA DE CICLISME
SALA D´ACTIVITATS I FITNES

De dilluns a divendres de 8.15 a 21.30 h

COVID-19

•
•
•
•

Mesures i recomanacions COVID - 19

L'ús de la mascareta és obligatori, excepte en el moment de pràctica esportiva.
Recorda mantenir la distància d´1'5 metres.
Respecta l'aforament indicat en cada espai esportiu.
És obligatori l'ús de calcetins antilliscants o sabatilles, queda prohibit realitzar activitats descalç.

Descàrrega l'app i reserva des del
teu telèfon intel·ligent.
El Servei d'Esports es reserva el dret
a tancar temporalment aquelles
instal·lacions que necessiten
manteniment.

INSTAL·LACIONS
Reserva d'instal·lacions
Tarifes d'instal·lacions
esportives (€)
Pàdel (90’)

Socis amb
Comunitat
Usuaris
convidats
universitària
externs
Matí Vesprada Matí Vesprada Matí Vesprada
3
5
6
10
12
20
L´horari de matí és fins a les 15 h

Fes la teua reserva per la intranet o descarrega't l'APP

Acords amb entitats:
PISCINA MUNICIPAL EDUARDO LATORRE
Preu especial bany lliure (2,80€) presentant el teu carnet UPV a l´entrada.
POLIESPORTIU MUNICIPAL FRANCISCO LAPORTA
Futbol sala - Handbol (60´)
Bàsquet - Voleibol (60´)
Futbol 11 (60´)
Futbol 7 (60´)
Reserva gratuïta per a socis d'esports:
- Sol·licituds per correu electrònic a deportes@epsa.upv.es (indiqueu data, hora i responsable
de la reserva).
- Reserva subjecta a confirmació.

Reserves

Preferència

Socis

Reserva preferent en
els 8 dies naturals
abans a l'ús de la pista.

Comunitat
universitària

Reserva en els 7 dies
naturals abans a l'ús de
la pista.

Usuaris externs

Reserva en els 6 dies
naturals abans a l'ús de
la pista.

Reserva presencial
de dilluns a divendres
de 9 a 21 h

Reserva web
Cada dia, a partir de les 9 h
(24 hores)

Tin en compte que...
•
•
•
•

•
•

Pots reservar i/o pagar la instal·lació a la intranet o des del
teu telèfon intel·ligent.
Pots anul·lar fins a 24 h abans de l'hora de joc, si és una reserva
pagada sol·licita la devolució a través de Polisolicita.
Confirma l'ús de la instal·lació a les pantalles tàctils des de 30'
abans de l'inici de la reserva fins a 30' després de finalitzar
l'hora de joc reservada.
Els socis tenen reserva gratuïta sempre que juguen amb altres
socis, si finalment jugares amb convidats pots canviar l'estat
de la reserva des de la Intranet o a la instal·lació abans de
jugar.
No es permet l'ús d'instal·lacions per a finalitats professionals.
Tots els pagaments presencials es realitzen amb targeta.

