

GUIA AJUDA INSCRIPCIÓ ON-LINE CASAL
ESPORTIU MUNICIPAL 2022


PAS 1 .ACCÈS PORTAL WEB
Per poder fer la inscripció heu d’accedir al següent
enllaç:
https://esportsgava.deporsite.net/




Departament d’Esports

93.633.35.40
93.638.02.49

PAS 2. REGISTRE


Nova alta

1.

Apartat ACCÉS USUARI . NOU USUARI.

2. Introduir dades del pare/mare o tutor al Formulari d’Inscripció. *El
vostre usuari per futures consultes o reserves serà el correu electrònic o DNI que
poseu a aquest formulari juntament amb la contrasenya escollida.

3.

Continuar el procés com s’indica a l’apartat següent Familiar
registrat a l’aplicació.



Familiar registrat a l’aplicació

esports@gava.cat

www.gavaciutat.cat

Si com a pare, mare o tutor ja esteu registrats:
1.
2.
3.
4.

Anar a l’opció de LES MEVES DADES
Clicar el botó d’ UNITAT FAMILIAR
Clicar AFEGIR MEMBRE. Introduir les dades del nen/a.
Apartat INSCRIPCIÓ. Clicar CASAL ESTIU.



Nen/a registrat

Si el nen/a ja està registrat a l’aplicació:
1.
2.

Introduir les seves claus d’accés.
Apartat INSCRIPCIÓ. Clicar CASAL ESTIU.

IMPORTANT
SI ET VAS REGISTRAR FA TEMPS I NO RECORDES LA TEVA
CONTRASENYA, CLICA A L’APARTAT DE RECUPERAR-LA.
Si encara així, tens problemes per accedir,
pots trucar-nos al 93 633 35 40 o 93 638 02 49 i t’ajudarem.

PAS 3. INSCRIPCIÓ
El període d’inscripcions s’iniciarà el 3 de maig a les 9 h i fins a exhaurir
places.
El casal està organitzat en dos grups, que heu de seleccionar segons el curs
actual que està cursant el nen/a:


P4-P5



1r-6è

Dintre de cada grup disposeu de tres opcions segons les vostres necessitats:


1ª quinzena: del 4 al 15 de juliol



2ª quinzena: del 18 al 29 de juliol



Complet: del 4 al 29 de juliol

*Us arribarà per correu electrònic la documentació referida a la contractació i normativa,
preguem que la llegiu per conèixer el funcionament i necessitats del casal.

PAS 4. PAGAMENT
Es connecta a una passarel·la de pagament on-line per poder pagar amb
targeta bancària.
*La quota de cada grup inclou el pagament de 3 euros que correspon a l’assegurança obligatòria
(apareix en concepte de matrícula). En cas que el nen tingui contractat algun servei a les nostres
instal·lacions li serà descomptat en el moment de fer el pagament.

*BONIFICACIÓ
En el cas d’inscriure germans disposeu d’un descompte del 10% del preu en
la inscripció del germà menor. Aquest descompte us serà retornat
mitjançant transferència bancària. Per tramitar-la és necessari presentar el
formulari de SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ. El termini màxim per a la
presentació de sol·licituds de bonificacions serà el 29 de juliol.
Les que es presentin fora d’aquest termini, no seran gestionades.

**DOCUMENTACIÓ
Un cop formalitzada la inscripció i el pagament, haureu d’adjuntar la
documentació a l’apartat de l’aplicació web. Documentació obligatòria a
presentar (la pots descarregar clicant a sobre):
-AUTORITZACIÓ CASAL.
-JUSTIFICANT DE VACUNACIÓ.
-SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ (en cas de germans)
-CERTIFICAT MÈDIC (en cas d’al·lèrgia i/o intolerància)
-INFORME, SI CAL, INFORMANT DE LA DIVERSITAT FUNCIONAL DEL
MENOR.

