PROMOCIÓ de VILA UNIVERSITÀRIA-1
Si vius en un apartament tipus A, B, C o D de Vila Universitària, tens matrícula gratuïta al SAF i
una quota mensual especial.

•

Condicions de la promoció
• Qui s’hi pot acollir: Les persones residents als apartaments de Vila Universitària 1 de tipus A, B, C o D.
• Període per acollir-s’hi: durant la vigència del seu contracte amb Vila Universitària.
•

Tenen dret a accedir a les instal·lacions esportives, a participar en les activitats generals i a rebre assessorament
tècnic bàsic a la sala de fitnes i a la piscina durant tot l’horari d’obertura de les instal·lacions, sense haver de
pagar matrícula i amb una quota mensual específica per a aquest col·lectiu (la que consti en tot moment en el
web del SAF).

• Per a poder acollir-se a la promoció, cal demostrar la seva condició de residents amb la presentació al
taulell d’informació del SAF de l’original i d’una fotocòpia del contracte de lloguer al seu nom,
degudament actualitzat. La resta de documentació i dades requerides, així com les condicions per al
pagament, estan disponibles per a consulta al web del SAF, apartat Com abonar-se.
•

En cas de renovació, cal dur el nou contracte (i la fotocòpia) abans del dia 25 del mes en què acabi el
contracte vigent que els/les permet gaudir de la promoció, llevat del mes de desembre en què caldrà notificarho abans del dia 20.

•

En cas persones residents sense contracte (perquè aquest no vagi al seu nom), s’acceptarà un certificat
original de Vila Universitària que especifiqui la seva condició de resident i el període vàlid de residència.

•

El fet de donar-se de baixa del SAF en qualsevol moment de l’any implica haver de pagar matrícula si es vol
tornar a ser persona abonada.

•

Quan acabi el període que marcava el contracte vigent de la persona adherida a la promoció, se li aplicarà
de forma automàtica la quota d’abonament normalitzada segons el perfil al qual pertanyi.

• Aquesta promoció és compatible amb qualsevol altra vigent.
Condicions generals de les promocions del SAF:
•

Una persona només pot gaudir una sola vegada cada quatre anys de promocions de matrícula d’abonament al SAF (matrícula
gratuïta o matrícula reduïda).

•

Una persona no pot aprofitar una promoció d’abonament al SAF, durant els següents 30 dies d’haver-se donat de baixa del SAF.

•

En el cas de promocions d’abonament al SAF, cal aportar el DNI i les dades bancàries* per poder domiciliar pagaments
mentre la persona estigui abonada, i, si és el cas, demostrar documentalment que es forma part de la comunitat
universitària o vinculada (original del document que ho acrediti, pot ser en versió digital).
* D'acord amb les directrius per a l'adaptació al nou sistema de pagaments SEPA, cal facilitar les dades bancàries completes (amb número
IBAN inclòs) del compte on caldrà domiciliar les quotes. IMPORTANT: Si la persona que es dóna d'alta NO és la persona titular del
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compte bancari, cal que dugui aquest document d'Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe signat per la persona titular del
compte i amb totes les dades emplenades.

•
•

Les promocions del SAF no es poden gaudir de forma simultània mentre siguin vigents, llevat que així s’indiqui en les condicions.
En cas d’aparèixer aspectes no contemplats en les condicions de la promoció, caldrà fer una instància, adreçada al Director del
SAF, que resoldrà el que calgui, seguint la normativa vigent.

