Reserva d'instal·lacions esportives a entitats
La reserva d'instal·lacions esportives i sales del Servei d´Esports a entitats de la UPV o externes, es realitzarà a través de
Polisol·licita, disponible en el següent enllaç: http://www.upv.es/entidades/AD/info/1081951normalv.html indicant totes
les dades necessàries per a la reserva: tipus d'instal·lació, dates de la reserva, usuaris, etc.
Totes les sol·licituds d'entitats externes han d'incorporar emplenat el document d'Alta a Entitats. Descàrrega el formulari
en el següent enllaç: http://www.upv.es/adep/2015-2016/documentos-alta-entidades.doc emplena, signa i adjunta-ho a la sol·licitud.
Tarifa de reserva d´instal·lacions a entitats e institucions
Tarifa hora matins Tarifa hora vesprades
Sala de musculació
6
105
Sala d´activitats
4
70
Tatami
4
70
Futbol sala- hándbol
3
70
Bàsquet-Voleibol
2
50
Pàdel
2
38
Bàdminton
9
16
Tennis de taula
6
10

Tarifa 1 dia
840
633
633
800
420
340
139
88

Es considera tarifa de matí fins a les 15.00 hores.

Quan es requerisca personal tècnic especialitzat o quan la utilització dels espais es produïsquen en dissabtes o festius,
aquests preus s'incrementaran en la quantia que segons la normativa vigent, haja de percebre el personal necessari per a
atendre l'ús de l'espai o instal·lació.

Bonificacions:
• En cas de la reserva d'una mateixa instal·lació esportiva per una mateixa entitat, s'aplicarà la següent bonificació: per a
reserves superiors a 60 hores anuals, s'aplicarà una reducció del 30% a la taxa de reserva a entitats.
• En cas de la reserva d'una mateixa instal·lació esportiva per clubs o entitats esportives amb conveni en vigor la finalitat del
qual sigui la promoció de l'activitat esportiva amb especial repercussió entre la comunitat universitària, s'aplicarà una
reducció del 70% a la taxa de reserva a entitats.
• Excepcionalment, mitjançant Resolució del Rector podrà aplicar-se una bonificació de fins al 100%, quan l'activitat que es
vagi a realitzar tingui caràcter benèfic, social o cultural, sigui organitzat per associacions, administracions o entitats sense
ànim de lucre i concorrin raons d'interès públic en la seva celebració.
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