PAS 1. ACCÉS PORTAL WEB
Per poder fer la inscripció heu d’accedir al següent enllaç: https://esportsgava.deporsite.net/ o
escanegeu el codi QR:
ESPORTS GAVÀ-SERVEIS EN LÍNIA

PAS 2. REGISTRE


Nova alta menor d’edat

1. Apartat ACCÉS USUARI. NOU USUARI.
2. Introduir dades del pare/mare o tutor al Formulari d’Inscripció. *El vostre usuari per futures consultes
3.
4.
5.
6.



o reserves serà el correu electrònic o DNI que poseu a aquest formulari juntament amb la contrasenya escollida.

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 CURSETS ESTIU.
Nova alta adult

1. Apartat ACCÉS USUARI. NOU USUARI.
2. 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 INSCRIPCIÓ. Clicar CURSETS ESTIU.

*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).

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, pot 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 1 de juny a les 9 h i fins a exhaurir places.
Les activitats aquàtiques són de dilluns a divendres i estan distribuïdes en 3 grups, depenen de
les vostres necessitats:




1ª quinzena: del 4 a 15 de juliol
2ª quinzena: del 18 al 29 de juliol
Juliol (1ªQ+2ªQ): del 4 al 29 de juliol.

L’activitat de nadons és mensual, amb una sessió setmanal (dissabtes).
Les activitats terrestres són mensuals amb dia i horari concret.
Al procés d’inscripció:
 Les activitats quedaran filtrades per l’edat de l’usuari.
 Clicar en INSCRIURE’M de l’activitat escollida.
 Seleccionar PREU BASE.
*Rebreu per correu electrònic la documentació referida a la seva contractació.

PAS 4. PAGAMENT
Es connecta a una passarel·la on-line per efectuar el pagament mitjançant targeta bancària.
*El concepte de matrícula correspon al pagament de 2 euros de l’assegurança obligatòria. En cas que tingueu contractat
un altre programa o servei a les nostres instal·lacions seran descomptats en el moment de fer el pagament.

MÉS INFORMACIÓ:
93.633.35.40
93.638.02.49

esports@gava.cat

www.gavaciutat.cat

