SOCI D’ESPORTS
Avantatges per als socis:

•
•
•
•

QUOTA ANUAL

Reserva d’instal·lacions esportives. Gratuïta sempre que tots els jugadors siguen socis.
Preferència en la reserva amb 24 hores abans que la resta d’usuaris.
Accés sense quota o amb quota reduïda a Escoles Esportives.
Accés sense quota als programes En Forma, Aula Salut i Competicions.

De l’1 de setembre del 2019 al 31 de juliol del 2020

QUOTA SEMESTRAL

1r semestre: De l’1 de setembre del 2019 al 31 de gener del 2020
2n semestre: De l’1 de febrer al 31 de juliol de 2020

Amb la garantia de poder deixar de ser soci:

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

Assistència sanitària:

• Alumnat de titulacions oficials de la UPV, PAS i PDI que

Tarifes(€)

Anual

Semestral

Estiu

Competicions

Estudiants

30

20

10

5

PAS, PDI i personal d’investigació mixt del CSIC

50

30

20

10

Familiars de 1r grau majors de 18 anys de PAS i
PDI; personal assimilat2

75

45

25

15

Alumni Plus UPV

150

90

30

30

Persones externes amb conveni amb la UPV3

250

150

60

40

Persones externes

400

250

80

60

Tarifa de competicions: tarifa anual vàlida només per a participar en competicions internes.
Es considera personal assimilat, el personal de les concessions i empreses adjudicatàries 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.
3
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.
2

De l’1 de juny al 31 de juliol del 2020

Exempció de la quota d’Esports per a:

L´assistència sanitària va a càrrec de l’assegurança mèdica de cada usuari.

1

QUOTA D’ESTIU

1

tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior
al 33 per 100.
• Alumnes víctimes d’actes de violència sobre la dona així
com els fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys.

Acords amb entitats:
• Piscina Municipal Eduardo Latorre: preu especial bany lliure (2,80€)
presentant el teu carnet UPV en l’entrada. (només estudiants)
• Poliesportiu Municipal Francisco Laporta: pots reservar gratuïtament
les pistes de tennis, esquaix i futbol 7. És necessari telefonar el dia
abans a consergeria (96 554 07 56) per a reservar, has d´indicar que
eres membre de la UPV.
• La pista d’atletisme també la pots utilitzar si està lliure.
• Inscripció gratuïta a la Mitja Marató d’Alcoi (Campionat Intern UPV).

