NORMATIVA
Dates: de juliol a setembre de 2018 al CASAL DE COLÒNIES DE SANT GUILLEM I SANT
ANTONI d’Artà:

Preu: 125’09 €
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Dates: de juliol a setembre de 2018 a sa COMUNA DE LLORET:

Preu: 109’72 €
PRIMERA FASE
Preinscripció i pagament: a través del web www.esportbasemallorca.net
Termini: Comença el 14 de maig de 2018 a partir de les 10 hores i acaba quan
s’exhaureixin les places.
SEGONA FASE
Inscripció
Una vegada feta la preinscripció i el pagament, cal que el pare, la mare, el tutor
o la tutora es personi per formalitzar la inscripció.
Documentació necessària:
• justificant de preinscripció i pagament
• fitxa de dades personals emplenada i signada
• fotografia actual (mida carnet)
• fotocòpia de la targeta sanitària
• fotocòpia del DNI del pare/mare, tutor/tutora legal
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Termini: del 15 al 31 de maig de 2018 per a les reserves dels torns de juliol i
de l’1 al 15 de juny per a les reserves dls torns del mes d’agost, en horari de
dilluns a dijous de 9 a 14 i de 16 a 19 hores i divendres de 9 a 15 hores.
Lloc: oficines d’Esports 85 (carrer d’Elcano, 6 baixos, Palma).
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
Reunions informatives
Les reunions informatives per a pares i mares es faran en els llocs, dates i
horaris indicats per a cada un dels torns als quals s’està inscrit.
La informació relativa a les reunions informatives estarà disponible a
www.esportbasemallorca.net.
Llista d’espera
Les persones que no han hagin obtingut plaça podran inscriure’s en la llista
d’espera per cobrir les vacants o baixes que es puguin produir.
Baixes i devolucions de quotes
En cas de voler anul·lar una plaça ja formalitzada per una causa justificada, s’ha
de comunicar al 971 145 004. No s’acceptaran baixes amb una antelació
inferior als 15 dies.
Important
Si qualque inscrit no es presenta el dia i l’hora d’inici de l’activitat, sense causa
justificada ni avís previ, no tindrà dret a la devolució de l’import abonat.

- 3 -

