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Explicació del procés de preinscripció als programes Esportiueig
Important
Les inscripcions als programes Esportiueig requereixen una preinscripció obligatòria prèvia, a
continuació d'un sorteig que determinarà l'ordre de coa i finalment de la inscripció i el
pagament. Seqüencialment seria: preinscripció-inscripció-pagament.
Termini: del 2 al 10 de maig.
La preinscripció és obligatòria per a la participació en el programa Esportiueig. Caldrà lliurar
el full de preinscripció emplenat al taulell de recepció de les Piscines Municipals d'Inca o a
l'Oficina Servei d'Esports ubicada a la 1a planta del mateix edifici. Podeu aconseguir
presencialment el full a qualsevol recepció de les instal·lacions esportives municipals, o bé
per Internet descarregant-lo de la pàgina web www.incaciutat.com o a l’enllaç
http://incaciutat.com/arees/esports/
Informació requerida al formulari de preinscripció:
Dades de la persona sol·licitant i del pare/mare, tutor/a, guardador/a legal de l'infant a
preinscriure:
a) Activitat/opció/torn desitjats.
b) Adreça de correu electrònic per rebre les comunicacions del Servei d’Esports.
c) Telèfons de contacte.
Per fer la preinscripció és imprescindible:
a) Emplenar els camps obligatoris.
b) Guardar la còpia de la preinscripció i el número que us proporcionarà el Servei
d'Esports, ja que és el comprovant de la preinscripció i serà el número de referència
per al sorteig. En cas de pèrdua del número de comprovant, es procedirà a la
verificació de la identitat de la persona sol·licitant en el moment d'efectuar la
inscripció.
En relació amb el procés de preinscripció cal tenir en compte el següent:
a) Les dades consignades han de ser certes.
b) La detecció de preinscripcions duplicades, és a dir, amb coincidència total o parcial de
torn d'activitat, suposarà l'anul·lació de totes les realitzades per una mateixa persona
usuària.
Un cop efectuada la preinscripció correctament, s'obtindrà el número de sol·licitant, que serà
el de referència per al sorteig.
Adjudicació de places
Data del sorteig: 13 de maig de 2019.

ESPORTIVES

ESTIU

D'

2019

Activitats

Les places seran les que marca el programa (vegeu programa) i seran adjudicades d'acord amb
l'ordre de coa determinat per sorteig públic, d'entre totes les preinscripcions realitzades
durant el període de preinscripció. El sorteig que determinarà l'ordre de coa se celebrarà el
dia, el lloc i l'hora indicats en el programa publicitari divulgatiu, juntament amb l'oferta
d'activitats, el nombre de places i els calendaris de preinscripció i d'inscripció. El seu resultat
es farà públic el dia que indiqui el programa divulgat.
El resultat del sorteig donarà el número d'inici a les citacions particulars per a la tramitació
de la inscripció. La citació determinarà el dia i l'hora que haureu d'acudir a l'Oficina d'Esports
per a la formalització de la inscripció de les activitats amb places vacants. En cas contrari,
s'obrirà una llista d'espera.
Publicació del resultat del sorteig i de l'ordre de coa: 10 de maig.
MOLT IMPORTANT: Servei d’Esports no avisarà ni informarà personalment a ningú sobre el
resultat del sorteig, l'ordre de coa ni la data de la citació particular. Cada persona
sol·licitant té l'obligació de consultar-ho. Llocs de consulta del resultat del sorteig:
http://incaciutat.com/esports – www.incaciutat.com facebook Servei d’Esports d’Inca i
twitter (clicau a Àrees administratives i després a Esports) – tauler d'anuncis de les Piscines
Municipals d'Inca – tauler d'anuncis de l'oficina del Servei d’Esports.
Procediment del sorteig
El número s'obtindrà de l'extracció de tres o quatres bolles en funció del nombre de persones
preinscrites, a raó d'una per urna, començant per la dels milers i per ordre correlatiu fins
arribar a les unitats, i seguint les següents instruccions a l'extracció de cada bolla:
a) L'urna dels milers contindrà les bolles numerades del 0 al número que indiqui el
miler màxim de preinscrits.
b) L'urna de les centenes contindrà 10 bolles numerades del 0 al 9; en el cas que
l'extracció prèvia de la bolla de l'urna dels milers coincideixi amb el miler màxim
de preinscrits, de l'urna de les centenes es retiraran les bolles que continguin un
número de centena que superi la centena del nombre de preinscrits.
c) L'urna de les desenes contindrà 10 bolles numerades del 0 al 9; en el cas que
l'extracció de la bolla de l'urna de les centenes coincidís amb la centena màxima
del nombre preinscrits, de l'urna de les desenes es retiraran les bolles que
continguin el número de desena que superi la desena del nombre de preinscrits.
d) L'urna de les unitats contindrà 10 bolles numerades del 0 al 9; en el cas que
l'extracció de la bolla de l'urna de les desenes coincidís amb la desena màxima
del nombre preinscrits, de l'urna de les unitats es retiraran les bolles que
continguin el número d'unitat que superi la unitat del nombre de preinscrits.
El número obtingut del sorteig serà el primer, entès aquest com a inclòs en el còmput que
marcarà l'inici de les citacions (dia i hora) per a la formalització.
Si durant el procés de citació per a la inscripció s'exhaureixen les places d'alguna activitat, la
resta de persones preinscrites que hagin sol·licitat la mateixa activitat passaran a una llista
d'espera o podran canviar de torn i/o d’activitat. Quan hagi acabat tot el procés d'assignació,
s'obrirà un període de reassignació per tal que les persones incloses a la llista d'espera puguin

ESPORTIVES

ESTIU

D'

2019

Activitats

tornar a optar a les places vacants no assignades durant el període de citació; en tot cas es
realitzarà per ordre d'arribada al lloc habilitat per a la inscripció en el torn de reassignació de
places.
Un cop finalitzat el procés de reassignació de places per a les persones incloses a la llista
d'espera, i en el cas que encara quedin places disponibles, es procedirà a oferir-les a
qualsevol persona interessada encara que no hagi tramitat la preinscripció, en el lloc i els
horaris que s'estableixen al full divulgatiu del programa.
Explicació del procés d'inscripció
Formalització de la inscripció
Termini: del 14 al 24 de maig (el dia i l'hora determinats pel sorteig).
La inscripció es durà a terme presencialment en el dia, l'horari i el lloc que determini la
citació. La persona sol·licitant (o bé la persona autoritzada) haurà de portar en el moment de
la inscripció (dia de la citació) la següent documentació:
-

Còpia del full de preinscripció.
Document que acrediti el descompte aplicable (família nombrosa, informe del
Departament de Serveis Socials i altres de regulats per l'Ordenança vigent).

No s'admetrà el pagament en metàl·lic.
RECAPTACIÓ DEL PREU PÚBLIC: es realitzarà mitjançant la corresponent liquidació emesa pel
Servei d'Esports; el pagament es durà a terme mitjançant les entitats bancàries
col·laboradores. En el cas que no es faci l'ingrés dins el termini establert, s'aplicarà un
recàrrec d'un 5 % i s’iniciarà el procediment de constrenyiment corresponent. Una vegada
transcorregut el termini d'un mes comptat a partir de la data d'emissió dels rebuts no abonats
es procedirà en el mes següent a donar de baixa la persona usuària del Servei, que perdrà els
drets que li correspondrien sobre aquesta plaça, i s’iniciarà el procediment de
constrenyiment corresponent de les quantitats pendents.
IMPORTANT: sense el pagament la inscripció no quedarà validada.
En cas de pèrdua del comprovant d'inscripció, la persona sol·licitant haurà de comparèixer el
dia de la citació d'inscripció per tal de poder verificar la seva identitat.
La no-formalització de la inscripció determinarà la baixa automàtica, amb pèrdua del dret de
citació i de llista d'espera, sense necessitat de prèvia comunicació a la persona interessada.
Publicació i termini d'inscripció de places disponibles (sense preinscripció)
Termini: a partir del 27 de maig.

