
INSCRIPCIONS I DADES D'INTERÈS

És obligatori llegir amb atenció la informació següent abans de fer la inscripció, per evitar malentesos.

Explicació del procés d'inscripció per a Campus Esportiueig 

Formalització de la inscripció:

Termini: del 14 al 18 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 la data de naixement.
- Document que acrediti el descompte aplicable (família nombrosa, informe del departament de

Serveis Socials i altres de regulats per l'Ordenança vigent).
- Fitxa de salut i d'autoritzacions degudament emplenada i signada pel pare/mare o tutor/a legal

de la persona participant; la podeu descarregar des de la web www.incaciutat.com –clicau a
Àrees administratives i després a Esports– o bé obtenir-la presencialment a l'Oficina del Servei
d'Esports o a qualsevol dels punts d'atenció de les instal·lacions esportives municipals.

No s'admetrà el pagament en metàl·lic. Teniu dues opcions de pagament: al moment, mitjançant la
targeta bancària, o en diferit, per transferència o ingrés bancari al compte indicat.
IMPORTANT: sense el pagament la inscripció no es podrà validar.
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.

Explicació del procés d'inscripció per a Estiu Actiu joves/adults i el Curset de natació

Formalització de la inscripció:

Termini: del 21 al 25 de maig (inclosos).

La inscripció es durà a terme presencialment, sense citació prèvia, entre el 21 i el 25 de maig, en
horari d'oficina.

La persona sol·licitant haurà de portar en el moment de la inscripció la següent documentació:

- Original del full de preinscripció emplenat.
- Document que acrediti la data de naixement.
- Document que acrediti el descompte aplicable, si escau.

Reserves de plaça per a agost i setembre als programes Esportiueig

Únicament per a usuaris ja inscrits. Només es permetran reserves de torns/setmanes corresponents als
mesos  d'agost  i  setembre.  Caldrà  abonar  el  10  %  del  cost  reservat,  que  no  serà  en  cap  cas
reemborsable ni bescanviable en el cas d'anul·lar la inscripció o reserva i, abans de l'1 d'agost o bé l'1
de setembre, la resta del cost d'inscripció.
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Horaris d'atenció de l'Oficina Municipal del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Inca

Fins al 30 de juny: de dl. a dj. de 8.00 a 14.30 h i de 16.30 a 19.30 h, i dv. de 8.00 a 14.30 h.
 
Des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost: de dl. a dv. de 8.00 a 14.00 h.
C/ de Gabriel Alomar, 3, 07300 Inca. Tel. 971504 216. A/e serveidesports@ajinca.net

Devolucions

No es retornarà el preu públic abonat, llevat si és per una causa major imputable a l'Administració
(anul·lació d'un servei, activitat, horari...).

Altres

Altres  qüestions:  en qualsevol  moment,  el  Servei  d'Esports  podrà  modificar  els  termes  d'aquestes
activitats.  En  cas  de  no  arribar  als  mínims  de  matriculació  establerts  en  el  programa,  el  Servei
d'Esports podrà procedir a la seva anul·lació.

Dades de contacte

Oficina del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Inca (Oficina SdE)
C/ de Gabriel Alomar, 3, 07300 Inca. Tel. 971 504 216
serveidesports@ajinca.net / www.incaciutat.com
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