
PREINSCRIPCIÓ ESPORTIUEIG 2020

Dades de la persona usuària sol·licitant:

Nom i llinatges: Data naixement:

DNI/NIF: Municipi: Telèfon:

Adreça electrònica:

Dades de l'activitat: (assenyalau amb una X la casella)

□ CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA / PISCINES DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL.  
□ CEIP PONENT / PISCINES MUNICIPALS D’INCA CATALINA CORRÓ I LORENTE.
□ ESPORTIUEIG JOVES 13/16 / PISCINES MUNICIPALS D’INCA CATALINA CORRÓ LORENTE.

TORNS/SETMANES: (assenyalau amb una X)

□ del 29/06 al 03/07 
□ del 06/07 al 10/07 
□ del 13/07 al 17/07
□ del 20/07 al 24/07

□ del 27/07 al 31/07
□ del 03/08 al 07/08
□ del 10/08 al 14/08
□ del 17/08 al 21/08

□ del 24/08 al 28/08
□ del 31/08 al 04/09

SERVEIS COMPLEMENTARIS: (MARCAU SI FARAN ÚS D’ALGUNS DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS)

□ SERVEI DE MATINERA DE 7 A 8.30 H.    □ SERVEI DE MENJADOR DE 14 A 16 H.

DECLARACIÓ RESPONSABLE motivant la necessitat del servei:

Sr./Sra........................................................................................................................................................... 
DNI:
Pare/mare/tutor legal:
Declar: (cal especificar els motius pels quals necessita inscriure l’infant al servei «Esportiueig 2020» de l’Ajuntament d’Inca)

Que estic en una situació...

…

Raons per les quals aportaré la següent documentació acreditativa de la meva declaració:

…

I perquè així consti als efectes oportuns, se signa a Inca, dia........., mes.............i any.....................

Tràmits a realitzar
La inscripció  al  programa «Esportiueig  2020» requereix  una preinscripció  obligatòria  prèvia,  seguida  d'una valoració  que  determinarà  la  seva
acceptació o no, i finalment la inscripció i el pagament. Seqüencialment seria: preinscripció-inscripció-pagament.
Pas  1. Emplenament  del  full  de  preinscripció  motivant  el  perquè  de  la  necessitat  del  servei  i  enviament  per  correu  electrònic  a  l’adreça
serveidesports@ajinca.net
Pas 2. Recepció de resposta. El Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Inca, en un termini màxim de 24/48 hores hàbils des de la recepció de la
preinscripció, us respondrà si heu estat acceptat o no al servei sol·licitat i la documentació necessària per a la formalització de la inscripció definitiva.
Les places seran les que marca el programa (el qual podeu consultar) i seran adjudicades d'acord amb la declaració responsable dels motius pels
quals necessitau inscriure-hi els vostres fills i filles; sempre prevaldrà el fet de no poder tenir cura d’ells durant els mesos de juliol i agost per motius
de treball familiars dels dos progenitors.
Pas 3. Formalització i pagament. Durant el mes de juliol. La inscripció es durà a terme presencialment en el dia i l'hora que us notifiqui el Servei
d’Esports. No s'admetrà el pagament en metàl·lic.

mailto:serveidesports@ajinca.net

	PREINSCRIPCIÓ ESPORTIUEIG 2020
	Sr./Sra...........................................................................................................................................................
	DNI:
	Pare/mare/tutor legal:
	Declar: (cal especificar els motius pels quals necessita inscriure l’infant al servei «Esportiueig 2020» de l’Ajuntament d’Inca)

