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Objectiu 

La normativa d’accés al Servei d’Esports té com a funció d’acreditar, habilitar i donar accés 
a les persones usuàries a les instal·lacions esportives del Servei d’Esports de la Universitat 
Jaume I. 

Procés d’aplicació 

Tot usuari o usuària del Servei d’Esports per a accedir a les instal·lacions esportives de l’UJI 
ha d’acreditar el seu carnet universitari o dispositiu. 

En cas de no portar el carnet universitari o dispositiu, totes les persones inscrites en alguna 
zona o activitat del Servei d’Esports, han d’identificar-se en el punt d’informació. 

Tot usuari o usuària disposarà de tres avisos que es comunicaran mitjançant correu 
electrònic per a poder accedir sense carnet universitari o dispositiu. A partir del tercer avís, 
el personal del Servei d’Esports no deixarà accedir a la persona usuària sense la seua 
acreditació. 

El carnet universitari o el dispositiu és personal i no podrà ser prestats a tercers per accedir a 
les instal·lacions. 

El comptador d’avisos d’accessos s’actualitza automàticament cada semestre. 

No es considera d’aplicació aquesta normativa a: 

� Docència / estudiantat. No se’ls aplica aquesta normativa. No s’impedeix el seu 
accés a les accions de docència. 

� Ocupació temporal d’espais i col·laboracions. No s’aplica aquesta normativa perquè 
es disposa d’un dispositiu no personalitzat per accedir als diferents espais. Hi ha 
casos especials que, per la seua casuística, s’accedeix sense cap dispositiu. 

Preu del dispositiu 

El preu de la compra del dispositiu és: 

� Usuaris o usuàries de la comunitat universitària i SAUJI: de manera provisional 
gratuïta fins que li tramiten el seu carnet universitari. En cas de pèrdua, el seu cost 
serà d’1,5 euros i les successives reposicions seran de tres euros. 

� Resta d’usuaris: el primer dispositiu serà gratuït per a garantir el seu accés a les 
diferents zones o activitats contractades. En cas de pèrdua, el seu cost serà de tres 
euros. 

Tots els cobraments dels dispositius es realitzen amb targeta bancària. 


