INSTAL·LACIONS
PAVELLÓ POLIESPOTIU

Futbol sala, handbol, voleibol, bàsquet i
bàdminton.

PISTES DE PÀDEL
SALA TENNIS DE TAULA

Horaris d’aper tura:
De dilluns a divendres, de 9 a 21 h

SALA DE MUSCULACIÓ
SALA D’ACTIVITATS*
SALA DE CICLISME
TATAMI*

Horaris d’ober tura:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 21.30 h

*Consulta els horaris d’activitats i escoles esportives.
*El Servei d’Esports es reserva el dret a tancar temporalment 			
aquelles instal·lacions que necessiten manteniment.

INSTAL·LACIONS

Tarifes de reserva d’instal·lacions (€)
Socis

Socis amb
convidats

Comunitat
universitària

Persones
externes

matí

vesprada

matí

vesprada

matí

vesprada

Reserva per part dels socis

Reserva preferent en els 8 dies naturals anteriors a l’ús de la
pista.

Reserva per part de la comunitat universitària

Reserva en els 7 dies naturals anteriors a l’ús de la pista.

Futbol sala - Handbol(60’)

GRATIS

10

15

30

40

40

50

Bàsquet - Voleibol (60’)

GRATIS

5

10

20

30

30

40

Pàdel (90’)

GRATIS

3

5

6

10

12

20

Bàdminton (60’)

GRATIS

2

2

3

3

5

5

Reserva presenciall

Reserva web

Tennis de taula (60’)

GRATIS

1

1

2

2

3

3

De dilluns a divendres,
de 9 a 21 h

Cada dia, des de les 9 h
(24 hores)

Reserva per part de persones externes

Reserva en els 6 dies naturals anteriors a l’ús de la pista.

Tin en compte que...

Disposes de...

				

• Balons, material de bàdminton, tennis de taula i escacs per a
usar a les instal·lacions.

FES LA TEUA RESERVA!

DESCARREGA’T
L’ APP!

• 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 i en el cas d’una
reserva pagada sol·licita la devolució a través de PoliSol·licita.
• Confirma l’ús de la instal·lació en les pantalles tàctils des de
30’ abans fins a 30’ després de la finalització de la reserva.
• Els socis tenen reserva gratuïta sempre que juguen amb altres
socis, si al final jugues 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 de les instal·lacions per a fins professionals.
• Tots els pagaments presencials es realitzen amb targeta.

