ATENCIÓ A L´USUARI
ATENCIÓ A L´USUARI NO PRESENCIAL
L'atenció a l'usuari es realitzarà preferentment de manera no presencial a través de:
Correu electrònic				deportes@epsa.upv.es

WhatsApp					
Telèfon d´Informació			

608631047 (atenció de dilluns a divendres de 10 a 13h)
966528448, ext 28448

Policonsulta
Xarxes socials

ATENCIÓ A L´USUARI PRESENCIAL
c/ Alarcón, 1 (Alcoi)

COVID-19

Edifici Georgina Blanes
Planta 0: Recepció

Planta 1: Oficines

Mesures i recomanacions COVID - 19

• Respecta la distància d'1,5 metres entre usuaris.
• Per ser atès de forma presencial has d'utilitzar mascareta.
• L'ús de la mascareta és obligatori, excepte en el moment de pràctica esportiva.

SOCI D´ESPORTS
Avantatges per a socis d'esports

• Reserva d'instal·lacions esportives. Gratuït sempre que tots els jugadors siguen socis o amb tarifa
reduïda per a jugar amb convidats.
• Reserva preferent 24h d'antelació 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

Tarifes de Soci d'esports (€)

Anual

Alumnat
PAS, PDI i personal d'investigació mixt del CSIC
Familiars de 1r grau majors de 18 anys de PAS PDI i
personal assimilat1
Alumni UPV
Persones externes amb conveni amb la UPV2
Persones externes

1r període 2n període

30
50

20
30

25
35

10
20

Dates
Anual

De l'1 de setembre de 2020 al 31 de juliol de 2021

75

40

50

25

1r període

De l'1 de setembre al 31 de desembre de 2020

150
250
400

85
140
240

95
160
260

30
60
80

2n període

De l'1 de gener al 31 de juliol de 2021

Estiu

De l'1 de juny al 31 de juliol de 2021

Pots sol·licitar la devolució de la quota fins a 30 dies naturals abans de la fi del període objecte de matricula, sempre que no hages
fet ús dels serveis oferits als socis.

• Assistència sanitària

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

• Alumnat 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 a càrrec seu menors de 25 anys.

Estiu

1 Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatives que fan la seua 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 en què s'incloga l'accés als serveis del Servei d'Esports.

• Amb la garantia de poder donar-te de baixa

Exempció de la taxa de soci d'esports per a:

En cas de modificació de tarifes en les normes pressupostàries de la UPV
aquestes seran aplicables des de l'1 de gener.

COVID-19

Mesures i recomanacions
COVID - 19

El Servei d'Esports es reserva el dret d'adaptar el
programa esportiu per a adequar-lo a les normatives
sanitàries que s´establisquen a cada moment.

