CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE LA RENOVACIÓ a les activitats
esportives organitzades pel Servei d'Esports de 2018/19
a 2019/20
S’obrirà un primer període de renovació (juny i juliol) per als usuaris antics alumnes,
un cop acabat aquest període, s'obrirà un segon període d'inscripció (setembre) adreçat
als nous sol·licitants, de la següent forma:

RENOVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE LA TEMPORADA CURS 2019/20
Les renovacions a les activitats esportives organitzades pel Servei d'Esports de 2018/19
a 2019/20 es duran a terme de la següent forma:
PASSES A SEGUIR PER A LA RENOVACIÓ A LES
ESCOLES
D'INICIACIÓ
ESPORTIVA
(EIE),
ACTIVITATS
DIRIGIDES
JOVES/ADULTS
I
AIGUAGIM: Presencialment a l'oficina del
Servei d'Esports (1r pis de les Piscines
Municipals
d'Inca)
durant
el
termini
establert.

PASSES A SEGUIR PER A LA RENOVACIÓ A LES
ACTIVITATS AQUÀTIQUES:
Els tècnics monitors del Servei d’Esports
assignaran, pel curs 2019/20, dia i hora
d’acord amb el nivell assolit i els usuaris
alumnes durant el termini abans esmentat,
tindran de temps per acceptar-ho i, a
continuació, presencialment a l'oficina del
Servei
d'Esports
podran
renovar
la
matrícula.

Termini establert de renovació del 10 de juny al 31 de juliol (ambdós inclosos): dies
destinats a la formalització de la renovació i al pagament mitjançant la carta de
pagament(codi de barres) que se us facilitarà amb concepte de matrícula i 1 r quadrimestre.
En cas que el pagament de l’activitat no es faci en el termini establert a la carta de
pagament, es perdrà la plaça automàticament.
La renovació quedarà validada un cop que hàgiu abonat el preu públic de matrícula
de
l'activitat en aquest cas 10 € en concepte de matrícula i 5,5 € assegurança anual i el
preu públic corresponent al 1r quadrimestre (octubre-19 a gener-20).
Forma de pagament No s'admetrà el pagament en metàl·lic. El pagament s'efectuarà
mitjançant la carta de pagament(codi de barres) al compte corrent indicat o bé a través
de la banca en línia. IMPORTANT: sense el pagament la renovació no es podrà validar.
ALTRES QÜESTIONS IMPORTANTS:
1. Són considerats usuaris alumnes tots aquells i aquelles que hagin finalitzat
l'activitat en situació d'alta (maig 2019).
2. La tramitació serà presencialment a l’oficina del Servei d’Esports per:
a)Si és major d’edat: la persona usuària, un familiar directe o mitjançant
autorització.
b)Si és menor d’edat: pel pare/mare o tutor legal, un familiar directe o mitjançant
autorització.
3. Per renovació s'entén inscriure's a la mateixa activitat, grup i hora. Per a realitzar
qualsevol canvi s’haurà d’esperar al setembre en període renovació.
4. Automàticament tots els antics alumnes inscrits al curs 2018/19 que no hagin renovat
la inscripció abans del 31 de juliol seran baixa per a la temporada següent o bé
passaran a ser nous usuaris i, per tant, hauran de sol·licitar novament la inscripció.
5. La renovació quedarà validada un cop que hàgiu abonat el preu públic de l'activitat.
6. En cas de què la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a
l’Administració, els usuaris podran sol·licitar la devolució de l’import de la
matrícula o quota pertinent.
7. Si per motius aliens a l’Ajuntament d’Inca, l’usuari inscrit es volgués donar de
baixa, no tindrà dret a la devolució de la tarifa abonada, llevat de que la renúncia a
la prestació del servei (baixa) hagi estat notificada cinc dies hàbils abans de
l’inici de l’activitat.

