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ENTRADA Y UBICACIÓ DE PARTICIPANTS A LA FIRA- 8:45 h , 30 de març de 2014  
 
PASEIG SUD DEL MUSEU DE LES CIENCIES PRÍNCIPE FELIPE  (Ciutat de les Arts i les Ciències – CAC) 
Més informació sobre serveis del CAC, transport, mapa complet, etc. PUNXA ací  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Punt d’Acreditació: Acudir directament a aquest punt per a registrar-se i arreplegar les credencials i 

altre material. El registre de participants començarà a les 8:45 h. Una vegada registrats, es contarà 
amb ajuda per a traslladar material des del pàrquing. Els professors tutors que participen en el curs 
podran signar ací l'assistència a aquesta activitat presencial. 

B  Zona de la Fira : Una vegada acreditats en A, els participants contaran amb ajuda per 

a localitzar el seu lloc, traslladar el material i muntar els seus projectes. Cada projecte disposarà 
d'una taula (1,8 x 0,8 m2 aprox.), endolls i panells per a penjar informació. La ubicació exacta de 
cada projecte es publicarà en la nostra web amb uns dies d'antelació. També haurà panells en 
l'entrada on es podrà consultar. 

C Entrada aparcament de la CAC, sota l’umbracle. L'eixida central des d'aquest pàrquing és la més 

pròxima a l'instant de recepció A. Una vegada registrats, els participants contaran amb ajuda per a 
transportar material al seu lloc en B. (1) Consulta ací per a sol·licitar la tarifa reduïda de parking el 
30/3/14 (2) Consulta aquí Consulta ací per a sol·licitar entrada de proveïdors. 

ACCEDE AL PROGRAMA DE LA FERIA CONCURSO    
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(1) SOLICITAR LA TARIFA REDUÏDA DE PARKING EL 30/3/14 

Solicitud de tarifa reducida en el parking de la CAC (situado bajo el umbracle y con salida directa al 
Paseo Sur del Museo de la Ciencia, donde se celebra la feria): el tutor o tutora de cada proyecto deberá 
enviar un mensaje a carol.gil@uv.es antes del 26 de marzo aportando los datos siguientes para cada 
vehículo que se vaya a utilizar para el transporte del material y/o de los participantes : 
 
Sol·licitud de tarifa reduïda en el parking de la CAC (situat sota l’umbracle i amb eixida directa al Passeig 
Sud del Museu de la Ciència, on es celebra la fira): el tutor o tutora de cada projecte haurà d'enviar un 
missatge a carol.gil@uv.es abans del 26 de març aportant les dades següents per a cada vehicle que es 
vaja a utilitzar per al transport del material i/o dels participants 
 

Codigo 
Projecte 

Nom i Cognoms conductor/a DNI conductor/a: Matrícula vehícle 

    

 
Només els vehicles i conductors les dades dels quals coincidisquen amb els enviats abans de la data límit 
podran gaudir de la tarifa reduïda (2,30 €/dia). En el moment d'abonar el pagament manual de 
l'estacionament en el pàrquing de la CAC, hauran d'identificar-se perquè se'ls aplique la tarifa especial. 
 

(2) SOLICITAR ENTRADA DE PROVEEDORES EL 30/3/14 

Entrada de proveïdors - només per a vehicles de 2,1-4,5 m d'altura: Els vehicles que complisquen amb 
les dimensions especificades i que justifiquen el transport de material molt voluminós o pesat podran 
sol·licitar l'autorització per a descendir per l'entrada de proveïdors (pròxima a la rotonda del pont “assut 
d’or”), només per a descarregar durant uns minuts i eixir immediatament per la mateixa entrada. 
Després poden dirigir-se al pàrquing del CAC per a estacionar. 
 
Per a sol·licitar aquesta entrada especial, enviar un missatge a carol.gil@uv.es abans del 26 de març 
aportant les dades següents per al vehicle en qüestió: 
 

Codigo 
Projecte 

Nom i Cognoms conductor/a DNI conductor/a: Grandaria 
vehicle 

Matrícula  

     

 
 

 

http://www.uv.es/experimenta
file:///E:/chantal/curso%202013-14/EXPERIMENTA-2014/feria/www.uv.es/experimenta
mailto:carol.gil@uv.es
mailto:carol.gil@uv.es
mailto:carol.gil@uv.es

