
  

PROGRAMES I ACTIVITATS ESPORTIVES PER A TOTHOM
Infants, joves, adults i gent gran. És el moment! Curs 2016/17

INSCRIPCIONS,  TERMINIS  D'INSCRIPCIÓ  I  CONDICIONS  GENERALS  DE
PARTICIPACIÓ

INFORMACIÓ I ATENCIÓ A L'USUARI:

Oficina municipal d'Esports (IMAF):
De dl. a dv. de 9 a 14.30 h i dt. i dj. de 16.30 a 19.30 h. C/ de Gabriel Alomar, s/n
(Piscines Municipal d'Inca, 1r. pis). Tel. 971504216. A/e imafinfo@ajinca.net 

Recepció de les Piscines Municipals d'Inca:
De dl. a dv. de 9 a 20 h. C/ de Gabriel Alomar, s/n (Piscines Municipal d'Inca, planta 0).
Tel. 971504965. A/e piscinesmunicipals@ajinca.net
 
IMPORTANT: és obligatori llegir amb atenció la informació següent abans de fer la inscripció,
per evitar malentesos i saber quines són les vostres obligacions, drets i deures com a alumnes
en les activitats esportives del curs 2016/17.  
Finalitzat el primer període de renovació per als usuaris antics alumnes (30 de juny), s'obre
el segon període de preinscripció i posterior inscripció adreçat als nous sol·licitants. 

PASSES A SEGUIR PER A LA INSCRIPCIÓ DE NOUS SOL·LICITANTS 

SOL·LICITUD d'inscripció per als nous sol·licitants de plaça PER A   ACTIVITATS AQUÀTIQUES: 
Dies 15 i 16 de setembre de 2016, a la recepció de les Piscines Municipals d'Inca (de 9 a 20
h). Caldrà obtenir un número de de sol·licitud per poder optar al sorteig que determinarà
l'ordre de la coa per a la realització de la inscripció. OBSERVACIONS: no cal anar-hi el
primer dia a primera hora; mentre s'hagi fet dins el període assenyalat ja n'hi ha prou (15 i
16 de setembre), perquè l'ordre de sol·licitud d'inscripció no dóna cap tipus de privilegi. 
Dilluns 19 de setembre, a les 9 h, a la sala de reunions de les oficines de l'OA IMAF, es durà
a terme el sorteig. 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.  Vegeu  la  informació  a:  http://incaciutat.com/esports –
www.incaciutat.com (clicau damunt Activitats aquàtiques)

Del 20 a 23 de setembre, dies destinats a la formalització de les inscripcions. Les places
vacants  seran  adjudicades  seguint  l'ordre  marcat  pel  sorteig.  Vegeu  la  informació  a:
http://incaciutat.com/esports –  www.incaciutat.com (clicau  damunt  Resultat  del  sorteig  de
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 Àrees administratives i després Esports) – Tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Inca –
Tauler d'anuncis de les Piscines Municipals d'Inca – Tauler d'anuncis de l'oficina IMAF –
Tauler d'anuncis del Palau Municipal d'Esports - Tauler d'anuncis del Poliesportiu Municipal
Mateu Cañellas - Tel. 971 504 216.

SOL·LICITUD  per als  nous sol·licitants  de plaça    PER A  LES ESCOLES  D'INICIACIÓ ESPORTIVA
INFANTILS,  DISSABTES  ESPORTIUS,  ACTIVITATS  FISICOESPORTIVES  DIRIGIDES  JOVES/ADULTS  I  GENT
GRAN: l'assignació de places mitjançant odre d'inscripció serà els  dies 19, 20 i 21 de
setembre de 2016, a la recepció de les Piscines Municipals d'Inca (de 9 a 20 h). Vegeu la
informació  a:  http://incaciutat.com/esports –  www.incaciutat.com (clicau  damunt  Activitats
esportives infantils i Activitats esportives per a joves i adults)

SOL·LICITUD de plaça    PER A LES ESCOLES ESPORTIVES ESPECÍFIQUES AMB COL·LABORACIÓ AMB ELS
CLUBS: del  19 al 30 de setembre de 2016, d'acord amb la planificació de cada modalitat
convocada. Vegeu la informació a:  http://incaciutat.com/esports –  www.incaciutat.com (clicau
damunt Activitats d'escoles esportives específiques).

Per inscriure's a les ACTIVITATS DE GESTIÓ MUNICIPAL (IMAF) caldrà el següent:

- Abonar 25,00 €/alumne en concepte d'inscripció/matrícula (mitjançant la targeta de crèdit o
en diferit, per transferència o ingrés bancari al compte corrent indicat).
- Emplenar el full d'inscripció que us proporcionarà l'IMAF.
- Si n'és el cas, aportar document que acrediti el descompte aplicable (família nombrosa,
informe del departament de Serveis Socials i altres de regulats per l'Ordenança vigent).
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NOMÉS podreu sol·licitar la inscripció per a membres d'una mateixa unitat familiar (pare, mare
i fills). 

PASSES A SEGUIR PER A LA VALIDACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ  

VALIDACIÓ de la inscripció:
La inscripció quedarà validada un cop que hàgiu abonat el preu públic de 25,00 €/alumne en
concepte d'inscripció/matrícula. Sense aquest requisit, la inscripció no es podrà validar. Si
optau pel pagament en diferit (per transferència o ingrés bancari al compte corrent indicat),
caldrà que retorneu el justificant de pagament abans del 30 de setembre. 

REPESCA: si finalitzat el termini d'inscripció (setembre) queden places vacants, s'adjudicaran
respectant la llista d'espera, que es comunicarà per correu electrònic.

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ A LES ACTIVITATS DE GESTIÓ MUNICIPAL: 
 
1. RENÚNCIA D’UNA PLAÇA ASSIGNADA: en el cas que una persona inscrita vulgui donar-se de baixa
abans d’iniciar l’activitat o un cop que ja hagi estat iniciada, és necessari i obligatori
notificar-ho per escrit a l'IMAF (mitjançant el formulari de baixa) per donar així l’opció a
les reserves per ocupar la plaça vacant. 
2. Si en alguna activitat no s’ocupa el mínim de places establert, aquesta es pot anul·lar
sense garantir plaça en un altre curset de característiques similars i/o iguals.  
3. Una inscripció queda formalitzada en el moment en què es fa el pagament. IMPORTANT: en cas
que  el  pagament  de  l’activitat  no  es  faci  en  el  termini  establert,  es  perdrà  la  plaça
automàticament.  
4. Si no s’ha efectuat el pagament del preu públic mensual establert, no es podrà accedir ni a
la instal·lació ni a l’activitat fins que no es realitzi. Cal recordar el punt 3r. En els
casos de minoria d'edat, el deute serà el d'aquella persona a nom de la qual s'expedeixi la
corresponent liquidació del preu públic.
5. El cobrament dels següents rebuts es realitzarà  mensualment (mesos naturals)  dins dels
primers 10 dies de cada mes i es farà efectiu mitjançant domiciliació bancària, targeta de
crèdit o en diferit, per transferència o ingrés bancari al compte corrent indicat. Si es
retorna el rebut domiciliat, el pagament (import del rebut més les despeses ocasionades per la
devolució) s'haurà de realitzar en efectiu o amb targeta de crèdit a la recepció de les
Piscines.  L'impagament  donarà  lloc  al  corresponent  procediment  recaptador  executiu.
6. Per donar-se de baixa cal notificar-ho personalment abans de la finalització de cada mes.
La data de baixa serà efectiva al mes següent de la seva comunicació. 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,  l  levat  si  és  per  una  causa  major  imputable  a  l'Administració
(anul·lació d'un servei, activitat, horari...). La renovació a una activitat es produeix de
forma automàtica fins a la finalització de la seva durada, segons la seva programació.
7. L'OA IMAF disposa d'una assegurança de responsabilitat civil obligatòria.
8. Les  persones  inscrites  (usuaris  alumnes  2016/17)  han  de  respectar  la  normativa  d'ús
establerta  a  cada  instal·lació,  així  com  respectar  el  personal  de  serveis  i  la  mateixa
instal·lació. Qualsevol anomalia comportarà la baixa i l'expulsió de l'activitat, i no es
retornarà l'import abonat sota cap concepte.
9. Per una pràctica fisicoesportiva segura i saludable s'aconsella fer-se un reconeixement
mèdic abans de començar l'activitat i mantenir controls periòdics.
10. L'IMAF de l'Ajuntament d'Inca es reserva el dret de realitzar l'enregistrament sonor o
d'imatges durant el desenvolupament de l'activitat amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre
d'acord amb la legislació vigent en matèria de dret d'imatge i de protecció de la intimitat de
les  persones.  No  obstant  això,  l'IMAF  de  l'Ajuntament  d'Inca  no  es  fa  responsable  de
l'enregistrament sonor o d'imatges per part de terceres persones en activitats obertes al
públic en general.
11. Altres  qüestions:  en  qualsevol  moment,  l'IMAF  podrà  modificar  els  termes  d'aquestes
activitats. En cas de no arribar als mínims de matriculació establerts en el programa, l'IMAF
podrà procedir a la seva anul·lació.
12. És imprescindible l'ús de roba i calçat esportiu per poder realitzar l'activitat.

Per  inscriure's  a  les  ACTIVITATS  GESTIONADES  PELS  CLUBS  ESPORTIUS  caldrà  seguir  les
instruccions facilitades pels mateixos clubs esportius, d'acord amb la modalitat convocada.

PASSES  A  SEGUIR  PER  A  LA  VALIDACIÓ DE  LA  INSCRIPCIÓ,  REPESCA  I  CONDICIONS  GENERALS  DE
PARTICIPACIÓ  A  LES  ACTIVITATS:  segons  les  instruccions  facilitades  pels  mateixos  clubs
esportius.  



CALENDARI OFICIAL, ACTIVITATS IMAF

SETEMBRE 2016
Obertura del procés d'inscripció a l'oferta
fisicoesportiva  infantil/joves/adults  i  gent
gran, curs 2016/17. 

OCTUBRE 2016
Dilluns 3 octubre: inici del curs esportiu,
d'acord amb la programació de cada activitat.
Dimecres 12 octubre: festiu.

NOVEMBRE 2016
Dimarts 1: festiu.
Dimecres 16: no lectiu (horabaixa).
Dijous 17: no lectiu (Dijous Bo).
 
DESEMBRE 2016
Dimarts 6: festiu. 
Dijous 8: festiu.
Dijous 22: inici de les vacances escolars de
Nadal.
Divendres  23:  inici  del  programa  Nadal
Esportiu.

GENER 2017
Dijous  5:  finalització  del  programa  Nadal
Esportiu.
Dilluns  9:  represa  de  les  activitats
esportives.

FEBRER 2017
Dimarts 28 : dia no lectiu.

MARÇ 2017
Dimecres 1: Dia de les Illes Balears.

ABRIL 2017
Dimecres 12: inici de les vacances escolars
de Pasqua.
Dimarts  18:  inici  del  programa  de  Pasqua
Esportiva (del 18 al 21). 
Dilluns  24:  represa  de  les  activitats
esportives.

MAIG 2017
Dilluns 1: festiu.
Dimecres 31: finalització de les activitats
dirigides  joves/adults  i  de  les  escoles
esportives.

JUNY 2017
Divendres 24: finalització de les activitats
aquàtiques.
Dilluns 26: inici de les activitats d'estiu
Esportiueig 2017. 


