
RENOVACIÓRENOVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS AQUÀTIQUES.  CURS 2017/18 DE LA INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS AQUÀTIQUES.  CURS 2017/18
 

Les renovacions a les activitats aquàtiques de 2016/17 a 2017/18 requereixen d'un sorteig previ que
determinarà l'ordre de coa (citació) i posteriorment de la inscripció i el pagament. Seqüencialment
seria: recollida del número-sorteig-inscripció-pagament. 

Oficina municipal d'Esports (IMAF):
Fins al 30 de juny: de dl. a dj. de 8.30 a 14.30 h i
de 16.30 a 19.30 h, i dv. de 8.30 a 14.30 h.
Des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost: de dl. a dv.
de 8 a 14 h. 
C/ de Gabriel Alomar, 3, 07300 Inca. Tel. 971504 216.
A/e imafinfo@ajinca.net
PASSES A SEGUIR PER A LA RENOVACIÓ:  NOMÉS  per als
usuaris  alumnes  inscrits  al  curs  2016/17  (usuaris
alumnes inscrits al 3r trimestre): 
OBTENCIÓ DEL NÚMERO PER OPTAR AL SORTEIG. Del 29 de
maig al 6 de juny (ambdós inclosos) a la recepció de
les  Piscines  Municipals  d'Inca  (de  9  a  20  h).
Senzillament,  la  persona  sol·licitant  obtindrà  un
número de referència per poder optar al sorteig per
determinar l'odre de la coa per a la realització de
la  inscripció  (dia  i  hora  de  la
citació).OBSERVACIONS: no cal anar-hi el primer dia a
primera  hora;  mentre  s'hagi  fet  dins  el  període
assenyalat  ja  n'hi  ha  prou,  perquè  l'ordre  de
sol·licitud  d'inscripció  no  dóna  cap  tipus  de
privilegi. 
REALITZACIÓ DEL  SORTEIG. Dimecres 7 de juny, a les
8.30 h, a la sala on es celebra la Junta de Govern.
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
pagament  de  la  inscripció  a  les  activitats/opcions
amb  places  vacants.  En  cas  contrari  s'obrirà  una
llista d'espera.
DIES 8, 9, 12 i 13 DE JUNY  dies destinats a la
formalització  de  les  inscripcions.  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. Les places seran
les que marca el programa (vegeu programa) i seran
adjudicades d'acord amb l'ordre de coa. 
MOLT  IMPORTANT: l'IMAF  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 (clicau a Àrees administratives i
després a Esports) - tauler d'anuncis de les Piscines
Municipals d'Inca – tauler d'anuncis de l'oficina de
l'IMAF – Tel. 971 504 216.
La persona sol·licitant haurà de portar en el moment 

de  la  inscripció  (dia  de  la  citació)  la  següent
documentació:

• Emplenar el 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).

La renovació quedarà validada un cop que hàgiu abonat
el  preu  públic  de  25,00  €/alumne  en  concepte
d'inscripció/matrícula. 
Forma  de  pagament. 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 renovació no es podrà
validar.
 
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.
COBRAMENT  DE  LES  MENSUALITATS: el  cobrament  dels
següents rebuts es realitzarà  mensualment durant la
primera setmana de cada mes (a partir d'octubre 2017)
i es farà efectiu mitjançant domiciliació bancària o
targeta de crèdit. Si es retorna el rebut domiciliat,
s'haurà de fer efectiu el pagament del rebut retornat
més  les  despeses  ocasionades  per  la  devolució.
L'impagament donarà lloc al corresponent procediment
recaptador  executiu.
BAIXES:  per  donar-se  de  baixa  cal  notificar-ho
personalment  o  via  correu  electrònic  a
imafinfo@ajinca.net abans de la finalització de cada mes.
NO ES TRAMITARÀ CAP BAIXA PER TELÈFON NI A TRAVÉS DEL
MONITOR. No es retornarà el preu públic abonat ni la
quota  d'inscripció/matrícula,  llevat  si  ès  per  una
causa major imputable a l'administració. La renovació
a una activitat es produeix de forma automàtica fins
a la finalització de la seva durada, segons la seva
programació. 
ALTRES  QÜESTIONS:  automàticament  tots  els  antics
alumnes inscrits al curs 2016/17 que no hagin renovat
la inscripció abans de 30 de juny seran baixa per a
la temporada següent o bé passaran a ser nous usuaris
i,  per  tant,  hauran  de  sol·licitar  novament  la
inscripció.

 NATACIÓ NADONS

ACTIVITAT/GRUP EDAT SESSIONS/SETMANA DIES HORARI

NADÓ 1 6/18 mesos 2 dl.-dm./dt./dj. De 17.00 a 17.30 h

NADÓ 2 18/24 mesos 2 dl.-dm./dt.-dj. 
De 17.30 a 18.00 h

De 18.00 a 18.30 h

NADÓ 3 24/36 mesos 2 dl.-dm./dt.-dj. 
De 17.30 a 18.00 h

De 18.30 a 19.00 h

 NATACIÓ INFANTS
ACTIVITAT/GRUP EDAT SESSIONS/SETMANA DIES HORARI

COLOR BLANC A 3 ANYS (2014) 2 dl.-dm/dt.-dj. De 17.00 a 17.30 h

De 18.00 a 18.30 h

COLOR BLANC B 3 ANYS (2014) 2 dl.-dm/dt.-dj. De 18.30 a 19.00 h

COLOR GROC A 4 ANYS (2013) 2 dl.-dm/dt.-dj. De 17.00 a 17.30 h

De 18.00 a 18.30 h

COLOR GROC B 4 ANYS (2013) 2 dl.-dm/dt.-dj. De 17.30 a 18.00 h

COLOR VERD A 5 ANYS (2012) 2 dl.-dm/dt.-dj. De 17.00 a 17.30 h

De 18.00 a 18.30 h
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COLOR VERD B 5 ANYS (2012) 2 dl.-dm/dt.-dj. De 17.30 a 18.00 h

COLOR VERMELL 6 anys (2011)-7 anys (2010) 2 dl.-dm./dt.-dj. De 17.30 a 18.15 h

COLOR GRANA 8 anys (2009)-9 anys (2008) 2 dl.-dm/dt.-dj. De 18.15 a 19.00 h

ESCOLA DE NATACIÓ 

ACTIVITAT/GRUP EDAT SESSIONS/SETMANA DIES HORARI

COLOR BLAU De 10 a 13 anys 2 dl.-dm./dt.-dj. De 19.00 h a 19.45 h

COLOR NEGRE De 14 a 18 anys 2 dl.-dm./dt.-dj. De 19.00 h a 19.45 h

AQUÀTICA JOVES/ADULTS
ACTIVITAT/GRUP EDAT SESSIONS/SETMANA DIES HORARI

NATACIÓ  TÈCNICA-
ESPORTIVA-
APRENENTATGE-
TERAPÈUTICA

ADULTS 2 dl.-dm. 

7.00 h 16.00 h

9.00 h 19.30 h

9.45 h 20.30 h

NATACIÓ  TÈCNICA-
ESPORTIVA-
APRENENTATGE-
TERAPÈUTICA

ADULTS 2 dt.-dj. 

7.45 h 19.30 h

9.30 h 20.30 h

14.00 h

 
AIGUAGIM

ACTIVITAT/GRUP EDAT SESSIONS/SETMANA DIES HORARI

AIGUAGIM 1
JOVES/ADULTS

3 dl.-dm - dv 9.15 h

AIGUAGIM 2
2

dt.-dj. 15.30 h

AIGUAGIM 3 dt.-dj. 20.30 h

NATACIÓ DE PROMOCIÓ 

DIVENDRES
ACTIVITAT/GRUP EDAT HORARI

NADÓ 2 18/24 mesos
De 16.30 a 17.00 h

De 17.00 a 17.30 h

NADÓ 3 24/36 mesos De 17.00 a 17.30 h

BLANC 3 ANYS (2014)
De 16.30 a 17.00 h

De 17.30 a 18.00 h

GROC 4 ANYS (2013)
De 16.30 a 17.00 h

De 18.00 a 18.30 h

VERD 5 ANYS (2012)
De 17.30 a 18.00 h

De 18.00 a 18.30 h

VERMELL - GRANA 6-10 ANYS De 17.00 a 17.45 h

BLAU 10-14 ANYS De 17.45 a 18.30 h

NEGRE 14-18 ANYS De 18.30 a 19.15 h

DISSABTE
ACTIVITAT/GRUP EDAT HORARI

NADÓ 2 18/24 mesos
De 10.00 a 10:30 h

De 10.30 a 11.00 h

NADÓ 3 24/36 mesos De 10.30 a 11.00 h

BLANC 3 ANYS (2014)
De 10.00 a 10.30 h

De 11.00 a 11.30 h

GROC 4 ANYS (2013)
De 10.00 a 10.30 h

De 11.30 a 12.00 h

VERD 5 ANYS (2012)
De 11.00 a 11.30 h

De 11.30 a 12.00 h

VERMELL - GRANA 6-10 ANYS
De 17.00 a 17.30 h
De 10.30 a 11.15 h

BLAU - NEGRE 10-18 ANYS De 11.15 a 12.00 h


