INSCRIPCIONS AL PROGRAMA JEE
Temporada 2017-2018
a) Hi poden participar qualsevol tipus de club, escoles esportives, escoles
municipals, associacions, centres escolars, apimas,

etc., i d’altres

entitats legalment constituïdes.
b) Relació de categories: PRE INICIACIÓ, anys 2012/13/14
c) El volum d’implicació i participació varia en funció de les necessitats,
voluntat o predisposició de l’entitat. A més a més, també podran
participar a altres activitats lúdiques i formatives organitzades pel consell
de Mallorca dintre del mateix programa.
d) La inscripció es farà telemàticament mitjançant la pàgina web
www.esportbasemallorca.net, on trobarà un enllaç per poder inscriure se i s’indicaran les passes a seguir.



Les persones responsables son:
•

Comarca de Llevant i comarca Nord: Gabriel Gili Nadal Tel.:
606659372 ggili@conselldemallorca.net

•

Comarca es Pla i Migjorn: Maria Antònia Nicolau Galmés Tel.:
606536704

mannicolau@conselldemallorca.net

o

Martina

Calvo mcalvo1@conselldemallorca.net
•

Comarca de Palma: Jesús Macarro López Tel. 606735412
jmacarro@conselldemallorca.net

•

Comarca de Ponent, tramuntana i Raiguer: Núria Borràs
Aguiló Tel.: 608179172 nborras@conselldemallorca.net .
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Cada entitat ha d’inscriure als entrenadors, monitors, delegats i tots els nins
i nines que vulguin participar en els Jocs Esportius Escolars en el document
que trobareu a la nostra pàgina web.



Una vegada emplenada la inscripció electrònicament, arribarà al tècnic
esportiu comarcal, qui l’ha de revisar i, si tot és correcte, l’entitat rebrà una
validació de la inscripció, i aquest serà el document que li permetrà
participar al programa de Jocs Esportius Escolars.



Un del requisits per validar la inscripció serà presentar comprovant
d’assegurança. La Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca facilita
també una pòlissa per la resta d'entitats que cobreix tota la temporada (1
d’octubre 2017 - 30 de setembre 2018), i que te les següents dades:
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Pòlissa: 1304-96000048 / JOCS ESCOLARS



Prima per infant assegurat: 5€



CC ingressos: ES90 – 0487 – 2100 – 9820 - 0001 - 5380



Nom de la CC: Jocs Escolars de Previsió Balear, MPS

La inscripció als JEE suposa l’acceptació de la filosofia del programa
d’activitats.



Recordeu que, per participar de manera correcta i segura, és imprescindible
aquest mínim protocol de documents: inscripció i assegurança.



La inscripció a la temporada 2017-18 ha de ser validada pel tècnic esportiu
comarcal abans d’iniciar qualsevol activitat.



Per a més informació consultar www.esportbasemallorca.net
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