Manual d’instruccions per a la inscripció al programa
«Jocs esportius escolars»
1. Introducció
La inscripció al programa «Jocs esportius escolars» és obligatòria per
entitats esportives que hi volen participar.
Es
fa
a
través
de
la
plataforma
d’inscripcions
del
www.esportbasemallorca.net.
2. Accés
a. Heu
d’accedir
a
la
zona
privada
del
www.esportbasemallorca.net, que es troba ubicada a la
superior dreta de la pantalla.

a les
web
web
zona

b. Si la vostra entitat ja disposa d’usuari i de contrasenya, podeu
accedir a la plataforma d’inscripcions directament.
c. Si la vostra entitat ja disposa d’usuari i de contrasenya per
accedir a la plataforma d’inscripció, però voleu canviar la
contrasenya heu de sol·licitar la nova contrasenya pitjant: “Si tens
accés però vols canviar la clau d'accés, sol·licita-ho <<aquí>>”.
i. L’entitat rep un correu electrònic (a l’adreça proporcionada)
amb la nova contrasenya assignada; la qual cosa permet
l’accés a la zona privada de la plataforma d’inscripció.
d. Si la vostra entitat no disposa d’usuari i de contrasenya per
accedir a la plataforma d’inscripció, heu de sol·licitar l’accés a la
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plataforma d’inscripcions pitjant: “Si no tens accés al sistema,
sol·licita-ho <<aquí >>”.
i. L’entitat rep un correu electrònic (a l’adreça proporcionada)
amb l’usuari i la contrasenya assignada; la qual cosa
permet l’accés a la zona privada de la plataforma
d’inscripció.

3. Formularis d’inscripció
a. Heu d’emplenar els formularis següents:
i. JEE 1 – Sol·licitud d’accés d’entitats:
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ii. JEE 2 – Llista d’entitats:
1. Si temporades anteriors ja heu emplenat el formulari
de dades de l’entitat, només les heu d’actualitzar si
hi ha alguna modificació (p. e.: canvi de número de
telèfon).

iii. JEE - 3. Llista del cos tècnic:
1. Si temporades anteriors ja heu emplenat el formulari
de dades del cos tècnic, només heu d’actualitzar les
dades de les baixes o d’incorporacions noves de
personal tècnic.

iv. JEE - 4. Llista d’infants:
1. Si temporades anteriors ja heu emplenat el formulari
de dades dels infants, només heu d’actualitzar les
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dades de les baixes o d’incorporacions noves de
nins i nines.

v.

JEE - 5. Fulls d’inscripció:

Recordau que per poder validar el full d’inscripció és imprescindible que
finalitzeu aquest formulari, perquè hi apareguin totes les dades
necessàries.
1. A partir d’aquí ja podeu seleccionar els registres de
dades de la vostra entitat, dels infants inscrits. Heu
de marcar «Afegir registre» i, en desplegar-se la
llista, podeu anar seleccionant els registres
necessaris.
2. Al final del formulari trobareu tres caselles molt
importants:
a. «Voleu fer la revisió mèdica?» Aquí heu
d’obrir el desplegable i seleccionar: sí o no,
pel que fa a la revisió mèdica del Servei de
Medicina Esportiva del Consell de Mallorca.
i. En cas de marcar sí, el Servei de
Medicina Esportiva del Consell de
Mallorca us facilita una cita (dia i hora)
per a dur-la a terme.
b. Assegurança: és obligatori que l’entitat
disposi
d’una
pòlissa
d’assegurança
d’accidents esportius, que garanteixi el
compliment del RD 849/1993. Per això, heu
d’obrir el desplegable i seleccionar l’opció
pertinent:
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1. Altra: si l’entitat disposa d’una
pòlissa que compleix els
requisits.
2. JEE: si l’entitat no disposa de
pòlissa, us podeu subscriure a
la facilitada per Prebal. Heu de
fer el pagament de 5 € per
infant.
c. Comprovant de pagament: heu de prémer el
botó «Examinar» per adjuntar el comprovant
de pagament per a la subscripció de la
pòlissa de Prebal.
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4. Confirmació de la inscripció
a. Les entitats inscrites reben un correu electrònic amb la
confirmació de la formalització del full d’inscripció, així com de la
validació posterior.
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