INSCRIPCIONS
Les noves inscripcions a les activitats esportives organitzades pel Servei d'Esports del curs 2019/20 es
duran a terme de la següent forma:

PASSES A SEGUIR PER A LES NOVES INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS INFANTILS,
ACTIVITATS DIRIGIDES A JOVES / ADULTS, ACTIVITATS DIRIGIDES PER A LA GENT GRAN I AIGUAFITNES
A partir del 2 de setembre presencialment a l'oficina del Servei d'Esports Piscines Municipals d'Inca.

DEL 2 AL 30 DE SETEMBRE (inclosos): dies destinats a les noves inscripcions a les escoles d'iniciació
esportiva (EIE), activitats dirigides a joves/adults i aiguagim.
La persona sol∙licitant haurà de portar en el moment de la inscripció (dia de la citació) la següent
documentació:

•

Full d'inscripció emplenat.

•

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

PASSES A SEGUIR PER A LES NOVES INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS AQUÀTIQUES
Les noves inscripcions a les activitats aquàtiques de 2019/20 requereixen un sorteig previ que
determinarà l'ordre de coa (citació) i posteriorment de la inscripció i el pagament. Seqüencialment
seria: recollida del númerosorteiginscripciópagament.

OBTENCIÓ DEL NÚMERO PER OPTAR AL SORTEIG: del 2 al 13 de setembre (ambdós inclosos) a la
recepció de les Piscines Municipals d'Inca. Senzillament, la persona sol∙licitant obtindrà un número
de referència per poder optar al sorteig per determinar l'ordre de la coa per a la realització de la
inscripció (dia i hora de la citació).

OBSERVACIONS: no cal anarhi el primer dia a primera hora; mentre s'hagi realitzat dins el període
assenyalat ja n'hi ha prou, perquè l'ordre de sol∙licitud d'inscripció no dóna cap tipus de privilegi.

DIES 17, 18, 19 I 20 DE SETEMBRE: dies destinats a la formalització de les inscripcions.
REALITZACIÓ DEL SORTEIG: dilluns 16 de setembre. Acte seguit, es publicarà el número que donarà
inici a les inscripcions juntament amb la informació del dia i l'hora de la citació per a la formalització
i el pagament de la inscripció a les activitats/opcions amb places vacants.

En cas contrari s'obrirà una llista d'espera. Les places seran les que marca el programa (vegeu
programa) i seran adjudicades d'acord amb l'ordre de coa.

DEL 17 AL 21 DE SETEMBRE (INCLOSOS): dies destinats al pagament de les inscripcions mitjançant
la carta de pagament (codi de barres) que se us facilitarà. En cas que el pagament de l’activitat no
es realitzi en aquest període establert, es perdrà la plaça automàticament.

CONDICIONS GENERALS
PAGAMENT DE LA INSCRIPCIÓ mitjançant la carta de pagament (codi de barres) que se us

facilitarà. En cas que el pagament de l’activitat no es realitzi en el termini establert a la carta de
pagament, es perdrà la plaça automàticament. La inscripció quedarà validada un cop que hàgiu
abonat el preu públic de matrícula de l'activitat, en aquest cas 10 € en concepte de gestió
administrativa i 5,5 € d'assegurança, i el preu públic corresponent al 1r quadrimestre de l'activitat
(octubre de 2019 – gener de 2020) o al curs complet (octubre de 2019 – maig de 2020).

LA TRAMITACIÓ serà presencialment a l’oficina del Servei d’Esports, tenint en compte les
observacions següents:

•

Si és major d’edat: per la persona usuària, un familiar directe o mitjançant autorització.

•

Si és menor d’edat: pel pare/mare o tutor legal, un familiar directe o mitjançant autorització.

RECAPTACIÓ DEL PREU PÚBLIC: es realitzarà mitjançant la corresponent liquidació emesa pel

Servei d'Esports i es durà a terme el pagament 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.

RENÚNCIA D'UNA PLAÇA ASSIGNADA: 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.

En cas que la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l’Administració, les persones
usuàries podran sol∙licitar la devolució de l’import de la matrícula o la quota pertinent.
Si per motius aliens a l’Ajuntament d’Inca la persona usuària inscrita es volgués donar de baixa
(baixa voluntària), no tendrà dret a la devolució de la tarifa abonada, llevat que la renúncia a la
prestació del servei (baixa) hagi estat notificada cinc dies hàbils abans de l’inici de l’activitat.

HORARIS DE L'OFICINA DEL SERVEI D'ESPORTS: del 27 al 31 d'agost, de dl. a dv. de 8.30 a 14 h. A
partir del 3 de setembre, de dl. a dv. de 9 a 14 h, dl., dt., dm. i dj. de 16.30 a 19.30 h.

