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1. Com s'accedeix a les instal·lacions d’ús individual
Són instal·lacions d’ús individual:
−
−
−
−
−
−
−

Rocòdrom
Blocs interiors
Blcs exteriors
Campus board
Velòdrom
Pista d'atletisme
Sala Càrdio

1. L'accés a les instal·lacions d'ús individual per a socis d'esports és gratuït.
2. L'accés a la pista d'atletisme i velòdrom és gratuït per a la comunitat
universitària, prèvia identificació i validació de l'accés a la instal·lació en el seu
edifici corresponent.
La sala Càrdio és d'ús exclusiu per a socis d'esports, prèvia validació d'accés en
la pantalla situada en el vestíbul d'entrada de l'edifici 5R.
Els membres de la comunitat universitària poden accedir a la resta
d'instal·lacions d'ús individual abonant la tarifa d'ús de la instal·lació
corresponent al seu col·lectiu.
3. Els usuaris externs poden accedir a les instal·lacions d'ús individual abonant la
tarifa d'ús de la instal·lació corresponent al seu col·lectiu, excepte sala de
càrdio.
4. El pagament de la tarifa de la instal·lació es realitzarà mitjançant targeta
bancària amb xip (mai es realitza el pagament en efectiu) en l'edifici d'esports
al qual pertany la instal·lació, condicionada a l'aforament d'aquesta.
− Rocòdrom, bloc interior i campus board: pavelló poliesportiu
− Velòdrom: edifici Trinquet
− Pista d'atletisme: edifici principal 7C
5. El pagament de la tarifa genera un rebut que serà el justificant d'ús. Aquest
rebut és personal i intransferible i tindrà una validesa de dues hores.
6. Si es completa la capacitat de la instal·lació, ha d'abandonar la instal·lació qui
haja superat més de dues hores de permanència, per a donar accés al nou
usuari.
Validació de l'accés. L'ús de la instal·lació quan no s'haja de realitzar el
pagament de la tarifa (socis i comunitat universitària en les instal·lacions que
procedisca) ha de validar-se prèviament al seu ús. Es pot realitzar la validació
en les pantalles digitals habilitades en els vestíbuls de l'edifici associat a la
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instal·lació.
Quan s'obté el tiquet d'accés, la validació és automàtica.
2. Prioritats de la reserva
La prioritat en l'ús de les instal·lacions és de les activitats programades pel Servei
d’Esports. Qualsevol alteració en el normal accés a les instal·lacions es comunica als
usuaris per mitjà de la cartelleria, la web d'Esports o les xarxes socials, amb 24 hores
d'antelació excepte en els casos no programats que es realitzarà en el moment de
succeir.
3. Control d'ús de les instal·lacions
El Servei d’Esports realitzarà controls de l'ús de les instal·lacions, en aquests controls
els usuaris han d'identificar-se a petició del personal de la instal·lació mitjançant
Carnet UPV, Carnet Digital UPV, DNI, Passaport o Permís de conduir.
És important que l'usuari que ha adquirit el rebut del pagament el porte, ja que és el
justificant de l'accés a la instal·lació.
El control d'instal·lacions no eximeix a l'usuari de la validació de l'ús de la instal·lació.
El personal del Servei d’Esports, davant la negativa a identificar-se d'un usuari, indicarà
a aquest que abandone la instal·lació.
El mal ús de la instal·lació o el frau en les condicions de la reserva, serà motiu
d'expulsió de la instal·lació i/o es procedirà a sancionar a l'usuari.
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