ESCOLES

Esports individuals i d’equip
Inscriu-te i practica el teu esport favorit amb els teus companys/es!
Dirigit a socis que desitgen iniciar-se o millorar una modalitat esportiva.

1r quadrimestre
Del 30 de setembre
al 20 de desembre

Tir amb arc
Dillous de 13:00 a 15:00 h
Lloc: Gimnàs de l´Edifici Viaducte

Bàsquet
Dillous de 12:30 a 15:00 h
Lloc: Pavelló Poliesportiu

Voleibol
Dijous de 12:30 a 15:00 h
Lloc: Pavelló Poliesportiu

Pàdel
Nivells: Iniciació, Mitjà i
Avançat
Horari: S´ha de convenir
Preu, segons persones per
grup:
• 4 pers. = 40€ cadascuna.
• 3 pers. = 55€ cadascuna.
• 2 pers. = 80€ cadascuna.
• 1 pers. = 160€
Nombre de sessions: 9

Futbol Sala Femení
Dimecres de 19:00 a 21:00 h
Lloc: Pavelló Poliesportiu

Aikido
Dilluns de 19:00 a 20:30 h

Taekwondo
Dimarts de 19:30 a 21:00 h

Lloc: Tatami

Lloc: Tatami

Accés lliure socis

Accés lliure socis

Duració sessió: 1h
Lloc: Pistes de pàdel
Inscripció: al
Servei d’Esports

Inscripció*
Des del 16 de setembre i fins a
completar places
*A la teua Intranet o a les oficines del Servei d'Esports.

Tin en compte que...

• El Servei d’Esports es reserva el dret d’anul·lar les
escoles que no tinguen suficient demanda
• El Servei d’Esports es reserva el dret de modificar
l’horari els dies no docents i períodes especials.

ESCUELAS
COMPETICIONS

Tarifes (€)

Si ets soci d’esports, tens inclosa la participació en les competicions sense tarifa addicional. Si no ho
ets, pots tramitar l’alta en competicions i participar en les lligues i tornejos.

SOCIS D´ESPORTS

GRATUÏT

Estudiants

5

PAS, PDI

10

Familiars de 1r grau majors de 18 anys de PAS i PDI;
Personal assimilat

15

Alumni plus UPV

30

Persones externes amb conveni amb la UPV

40

Persones externes

60

Dates d’inscripció a les lligues
Del 9 de setembre al 4 d’octubre.
Inscriu-te a la teua intranet o al Servei d’Esports

Dates de lloc
Fase de lliga: del 21 d’octubre al 20 de desembre
Fase Final: febrer 2020
Seguimient de calendaris, resultats i classificacions a la teua intranet!

