Área de Deportes

ANEXO I. Prezos polo uso de instalacións deportivas (IVE incluído)

INSTALACIÓNS

COMUNIDADE
UNIVERSITARIA
(co Abono Deporte)

PÚBLICO EN XERAL
(non abonados/as á Á.D)

1/3 do Pavillón

Gratis

19 €/hora

Pavillón enteiro

Gratis

38 €/hora

Pista de bádminton/tenis de mesa
1/9 do Pavillón

Gratis

8 €/hora

Salas multiusos

Gratis

22 €/hora

Tatami

Gratis

22 €/hora

Pavillón de
Deportes

Sala de
musculación
(Elviña)

Cuadrimestre

49 €

Anual

71 €

Só mañás anual

49 €

Pista polideportiva exterior

Gratis

19 €/hora

Pista de tenis

Gratis

8 €/hora

Pista de
pádel

4 €/hora (4 abonados/as)
Das 08:30 ás 22:30 h

10 €/hora (mín. 1
abonado/a)

16 €/hora

Gratis

Pista de atletismo (Elviña)

2,50 €/sesión
Abono 10 sesións:
Gratis
15 €
Só eventos e competicións
Pista enteira:
autorizados
70 €/hora
Gratis

Campo de fútbol/rugby de herba
natural

Gratis

70 €/hora

½ campo de fútbol 7 de herba
natural

Gratis

40 €/hora

Rocódromo de escalada (Pavillón de
Deportes do campus de Elviña)

Gratis

Aula da Área de Deportes

Gratis

4 €/sesión
Abono 10 sesións:
22 €
Uso completo:
38 €/hora
20 €/hora
50€/hora

Aulas da Áula Náutica

Gratis

340 €/día

170 €/½
día

• Engadiranse os custos de persoal por apertura fóra dos horarios habituais.
• Dependendo do evento, será necesario engadir os custos do persoal de
limpeza necesario.
• A autorización para o uso das instalacións estará supeditada aos horarios
docentes e de actividades propias da Área de Deportes.

Material incluído dentro do alugamento das instalacións deportivas:
• Portarías de fútbol, fútbol 7, fútbol sala e balonmán; canastras interiores e
exteriores; postes e redes de voleibol, bádminton e tenis; colchonetas
protectoras do rocódromo; e mesas e redes de tenis de mesa.
• Pista de atletismo: uso da pista e os fosos de lonxitude (contrarrecta), triple,
lanzamento, peso exterior.
ANEXO II. Prezos polo uso de material deportivo
MATERIAL

COMUNIDADE NON UNIVERSITARIA

Equipo completo salto altura

20 €/sesión

Equipo completo salto pértega

30 €/sesión

Obstáculos atletismo (con carro)

10 obstáculos: 15 €/sesión

Xogo obstáculos atletismo e ría

18 €/sesión

Gaiola lanzamentos

20 €/sesión

Tacos saída

2,50 €/ude./sesión

Marcador manual atletismo, contavoltas

4 €/sesión

Foso salto lonxitude con táboa de batida
(recta principal)

20 €/sesión

Círculo lanzamento peso (campo céspede)

20 €/sesión

Parapetos con trípode (tiro con arco)

10 €/sesión

Tatami desmontable completo
Mesas tenis de mesa

30 €/día
6 €/sesión

Marcador electrónico (Pavillón de Deportes)

15 €/día

Máquina de lanzamento de bateo (béisbol)

30 €/sesión

Para actividades ou eventos (competicións, campus, congresos, feiras...) cunha
duración superior ás 50 horas sumadas todas as instalacións solicitadas,
aplicaranse as seguintes reducións no orzamento:
• 15 % para eventos de máis de 25 h totais
• 20 % para eventos de máis de 50 h totais
• 25 % para eventos de máis de 100 h totais
• 35 % para eventos de máis de 150 h totais
Entenderase como evento unha actividade diaria e continua que só se
interrompe, de ser o caso, os días non laborais.
Estas reducións serán aplicables só ao prezo da instalación, non ao doutros
conceptos complementarios como os de persoal, limpezas e materiais deportivos.
No caso de actividades en que o/a promotor/a cobre tarifas de inscrición, poderá
aplicarse unha redución extra de até un máximo do 50% do orzamento sempre
que se reserve unha parte das prazas da actividade con carácter gratuíto para
membros da comunidade universitaria.

