
  
 

 

 

Camino de Vera, s/n · 46022 · Valencia ·Tél.:963877799 · escoladestiu@upv.es · www.upv.es/eestiu  

"ACTIVITATS PER A JOVES 2021" 
 

  
Programa dirigit a joves nascuts entre 200Programa dirigit a joves nascuts entre 200Programa dirigit a joves nascuts entre 200Programa dirigit a joves nascuts entre 2003333 i 200 i 200 i 200 i 2006666    

    
 
 

• Activitats programades en funció de l’edat del participant. 
  

AAAACTIVITCTIVITCTIVITCTIVITAAAATS Y TS Y TS Y TS Y NNNNOMBREOMBREOMBREOMBRE DE PLA DE PLA DE PLA DE PLACECECECES OFERTADS OFERTADS OFERTADS OFERTADEEEESSSS::::    
 

ANY naiximentANY naiximentANY naiximentANY naiximent    ACTIVIACTIVIACTIVIACTIVITTTTAAAATTTT PlaPlaPlaPlacecececessss 
Campament Aventura + Campus Experimenta 2006 

del 12 al 16 de juliol  del 19 al 23 de juliol 
40 Places 

      Campus Experimenta + Campament Aventura 2005 
del 12 al 16 de juliol del 19 al 23 de juliol 

40 Places 

Campament Aventura 2004 i 2003 
del 26 al 30 de juliol 

40 Places 

  
• El Campament Aventura consisteix en l'estada en un alberg de la Comunitat Valenciana on 

es desenvoluparà una programació d'activitats d'aventura aquàtiques i de muntanya 
(eixida dilluns al matí i retorn el divendres a la vesprada) 

• Al Campus Experimenta realitzarem activitats en la piscina, científic-tecnològiques, i 
preesportives al Campus de Vera, en horari de 9.00 a 14.00. A més tindran una excursió. 

• Les inscripcions dels participants nascuts en 2006 i 2005 són per a les dues activitats, no 
podent seleccionar-se entre elles. 

• Si no es cobreixen el mínim de places ofertades, l’organització es reserva el dret de 
suspendre l’activitat. 

• Aquest programa està dirigit, principalment, a antics participants en els programes de 
l’Escola d’Estiu 

 
PPPPREREREREUUUUS EDICIÓ S EDICIÓ S EDICIÓ S EDICIÓ 2020202021212121::::    

  
ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITAAAATTTT ParticipantParticipantParticipantParticipant 

Campament Aventura + Campus Experimenta 300 € 
Campament Aventura (només 2004 i 2003) 300 € 

 
• Inscripció: del 21 (a les 9:00) fins el 23 de juny en la web: www.upv.es/eestiu  (Activitats 

per a Joves) i en la intranet per als membres de la UPV 
  

CCCCRITERIRITERIRITERIRITERIS DS DS DS D’’’’ADMISADMISADMISADMISSSSSIÓIÓIÓIÓ::::    
    

1. Familiars (fills, germans o tutelats legalment) dels membres de la UPV (PDI, PAS i alumnes 
de Grau o màster oficial). 

2. Membres d’Alumni Plus. 
3. Resta de sol·licitants 

 
• En el cas que el nombre de sol·licituds dels membres de la UPV supere al de places 

ofertades, l’organització establirà els criteris d’admissió d’entre ells. 
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• L’organizatció es reserva el dret a acceptar participants fora de les bases, per causes 
degudament justificades. 

 
• Publicació d’admesos: 28 de juny, a la web: www.upv.es/eestiu i tauler d’anuncis de 

l’Escola  d’Estiu. 
 

• El pagament ha de realitzar-se mitjançant el document que facilitarà l'organització. La 
renúncia a la plaça, haurà de ser comunicada a l'Escola d'Estiu al més prompte possible, 
per tal de poder assignar la plaça vacant. 

 
• El pagament de la quota comprendrà totes les despeses derivades de les activitats; així 

mateix, es facilitarà a cada participant dues samarretes i capell de bany. 
 

• El material personal de cada participant és responsabilitat d'ell mateix, en el seu ús, 
guàrdia i custòdia. 

 
• Hi ha un Reglament de règim intern de l'Escola d’Estiu a la disposició dels pares i mares en 

www.upv.es/eestiu  
 

• L'assistència mèdica és a càrrec de l’assegurança mèdica familiar, per la qual cosa han 
d'incloure el nombre de la Seguretat Social o assegurança privada del participant en la 
sol•licitud d'inscripció; tot i això, els serveis mèdics de la Universitat Politècnica garanteixen 
l'atenció mèdica primària. 
 

• S'establirà un protocol sanitari específic per al campament d'aventura ateses les normes 
sanitàries vigents en el moment de la realització de l'activitat i que serà entregat a les famílies 
amb suficient antelació. 

 
• La sol·licitud de preinscripció suposa l’aceptació de les presents bases. 

 
 

  
  

DATES A TENIDATES A TENIDATES A TENIDATES A TENIR EN CR EN CR EN CR EN COMPTEOMPTEOMPTEOMPTE:::: 
 
Del 21 al 23 de juny: Presentació de sol·licituds. 
El 28 de juny: Publicació llistat d’admessos i generació dels rebuts. 
  
 

 
 


