PAS 1. ACCÉS PORTAL WEB
Per
poder
fer
la
inscripció
heu
https://esportsgava.deporsite.net/ o escanegeu el codi QR:

d’accedir

al

següent

enllaç:

ESPORTS GAVÀ-SERVEIS EN LÍNIA

PAS 2. REGISTRE


Nova alta menor d’edat
1.
2.

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

4.

Per poder registrar-te has d’acceptar les CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ i la POLÍTICA
DE PRIVACITAT.
Anar a l’opció de LES MEVES DADES

5.
6.

Clicar el botó d’UNITAT FAMILIAR.
Clicar AFEGIR MEMBRE. Introduir les dades del nen/a.

3.



Nova alta adult
1.
2.

Apartat ACCÉS USUARI. NOU USUARI.
Introduir les dades del titular. *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.

Apartat ACTIVITATS TEMPORADA 2021-22.

*SI JA ESTEU REGISTRATS AL WEB ENTREU AMB EL VOSTRE USUARI I CONTRASENYA (podeu incloure
al vostre fill/a a l’apartat de les MEVES DADES i clicant a UNITAT FAMILIAR)

PAS 3. INSCRIPCIÓ
Seleccionar ACTIVITATS TEMPORADA 2022-23.
Seleccionar a l’usuari titular del servei a contractar.
Les activitats es filtraran per l’edat de l’usuari.
Clicar en INSCRIURE’M de l’activitat escollida.
Si disposem de dades bancaries directament passarem a fer el
pagament de la matrícula.
 En el cas que no disposem de dades bancàries, hauran d'introduirles per a contractar l'activitat i poder gestionar la domiciliació. Hem
de clicar a AFEGIR IBAN. Un cop introduïdes les dades passarem a
PAGAR amb targeta.





*Rebreu per correu electrònic la documentació referida a la seva contractació.
En el cas d’usuaris amb necessitats especials educatives (físiques o psíquiques), que per la seva diversitat funcional
hagin de ser valorades pel Departament d’Esport, no han de realitzar la inscripció. Han d’omplir el formulari que apareix
a aquell mateix apartat, aquest no garanteix la inscripció (places limitades). *En el cas de no comunicar-ho, el Departament d’Esports
pot valorar la baixa definitiva de la persona al programa.

PAS 4. PAGAMENT
Es connecta a una passarel·la on-line per efectuar el pagament dels 12 euros en concepte de reserva de
plaça mitjançant targeta bancària.

CURSOS ANUALS (un únic pagament) A partir del 5 de setembre es domiciliarà al vostre compte bancari el
preu anual del curs més l’assegurança de temporada (6,60 €). Juntament es farà el reemborsament dels
12 euros de la matrícula.

CURSOS TRIMESTRALS (renovables) A partir del 5 de setembre es domiciliarà al vostre compte bancari el
preu del primer trimestre del curs més l’assegurança de temporada (6,60 €). Al contracte us apareixen les
dates de les següents renovacions. El reemborsament dels 12 euros de la matrícula es realitzarà segons la
normativa vigent.

IMPORTANT:



ES LIMITA A 1 INSCRIPCIÓ PER TITULAR DEL SERVEI.
PAGAMENT ASSEGURANÇA ACCIDENTS: EN CAS QUE EL TITULAR DEL SERVEI TINGUI CONTRACTAT
ALGUN SERVEI AMB EL DEPARTAMENT D’ESPORTS NO LI SERÀ DOMICILIAT AQUEST IMPORT.

