INFORMACIÓ DEL CAMPUS ESPORTIU
FAKALÓ 2015
L’ordre d’entrega de les preinscripcions no dóna prioritat per aconseguir plaça.
Estar empadronat al Masnou dóna avantatge al llistat d’inscripcions.
Si la demanda és superior a l’oferta, és farà un sorteig.
EDATS i GRUPS
Infants i joves nascuts del 1999 al 2005.
Es faran diferents grups tenint en compte l’edat.

LLOC DE REALITZACIÓ
Complex Esportiu (piscina i pavelló) i platges del Masnou.

DATES D’INTERÈS
1a quinzena: del 6 de juliol a l’17 de juliol.
2a quinzena: del 20 al 31 de juliol.

PREU per quinzena joves empadronats al Masnou:
o
o

Matí (de 9 a 13 h):.......................................................
Matí amb menjador (de 9 a 15 h).............................

82,50 €
120,00 €

PREU per quinzena joves NO empadronats al Masnou:
o
o

Matí (de 9 a 13 h):.......................................................
Matí amb menjador (de 9 a 15 h).............................

110,00 €
160,00 €

Descomptes:
10% en les quotes del Campus Esportiu, per a cadascuna de les inscripcions dels infants i joves de famílies
nombroses o monoparentals empadronades al Masnou, prèvia comprovació de la vigència del corresponent
carnet acreditatiu.

CAPACITAT DEL CAMPUS ESPORTIU
El màxim d’inscripcions per cada quinzena és de 165 places.
En el cas que la demanda superi el nombre de places que s’ofereixen, tindran prioritat les persones
empadronades al Masnou. Si aquest criteri no és suficient, es farà un sorteig.

ACTIVITATS I EXCURSIONS
Durant el Campus, s’organitzaran activitats lúdiques i esportives: bàsquet, surf de vela, patí català, tennis, vòlei
platja, futbol, judo, waterpolo, caiac, futbol americà… Hi haurà una excursió d’un dia cada quinzena, ja
inclosa en el preu del campus.

REUNIÓ INFORMATIVA
El 15 de juny a les 20 h, a la segona planta de Can Malet.
Durant la reunió es lliurarà la programació d’activitats i l’assignació de grups.

PREINSCRIPCIONS
Dates: Del 13 al 17 d’abril
L’ordre d’entrega no suposa cap privilegi.
És imprescindible per tal de formalitzar la preinscripció realitzar el pagament de:
20€ per quinzena i infant o jove.

NOVETAT

Aquest import es descomptarà del total de la inscripció quan es confirmi la plaça sollicitada.
En cas de no poder accedir a la plaça sollicitada per causa imputable a l’Ajuntament, es duran a terme els
tràmits necessaris per a la devolució de l’import abonat en el moment de formalitzar la preinscripció.
La preinscripció es pot fer:
Des de casa: Web: http://www.elmasnou.cat
o

Quan es faci la preinscripció online s’haurà de complimentar el formulari i adjuntar-hi el
comprovant de pagament per a cadascun dels infants o joves pels quals es formalitzi el tràmit.
Pagament preinscripció: És imprescindible que hi consti el nom i cognoms de l’infant, així com la
modalitat on se’l preinscriu, si és Casal o Campus. S’ha de realitzar un pagament individualitzat per
a cadascun dels infants o joves pels quals es formalitzi la preinscripció.
Número de compte on es realitzarà l’ingrés: ES85 2013 0048 790500000287

-

Presencialment: Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament (carrer de Roger de Flor, 23). Horari: De dl.
a dv., de 8.30 a 14 h, i dj., de 16 a 19 h.
El pagament de la preinscripció es realitzarà amb targeta de crèdit o a través d’autoliquidació al banc.
Amb aquesta darrera opció s’emet el document per realitzar el pagament al banc i en el termini màxim
de 24 hores cal presentar el resguard a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, per tal que quedi confirmada la
plaça.

Documentació per a la preinscripció: Pagament de l’import de preinscripció i full de preinscripció al Fakaló
degudament emplenat i signat, així com l’autorització.
Publicació de la llista de preinscrits: 23 d’abril a partir de les 14 h.
Data del sorteig, en el cas que calgui: 28 d’abril (a les 12 h a la sala polivalent de la Biblioteca).
Publicació de la llista definitiva d’admesos: 30 d’abril a partir de les 14h.
*La publicació de llistes es farà a la pàgina web de l’Ajuntament del Masnou. www.elmasnou.cat

INSCRIPCIONS
Les inscripcions confirmaran el que heu sollicitat a les preinscripcions i seran efectives en el moment en què es
porti tota la documentació i es realitzi el pagament corresponent. No s’acceptaran inscripcions incompletes.
Dates: Del 4 al 15 de maig.
Lloc: Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (carrer de Roger de Flor, 23). Horari: De dl. a dv., de 8.30 a
14 h, i dj., de 16 a 19 h.
Documentació per a la inscripció:
1. Full d’autorització emplenat pels pares.
2. Fotocòpia del DNI d’una persona adulta responsable (pares o tutors legals).
3. Fotocòpia del carnet de vacunacions.
4. Fotocòpia de la targeta sanitària o el document sanitari equivalent de l’infant.
5. 1 foto de carnet recent.
6. En el cas d’alguna prescripció mèdica (allèrgia, intolerància, medicació…), full mèdic que ho indiqui.

PAGAMENT
En el moment de fer la inscripció, al mateix edifici de Roger de Flor, 23, es podrà fer el pagament:
Amb targeta de crèdit. Amb aquesta opció quedarà confirmada la inscripció en el mateix moment.
A través d’autoliquidació al banc. Amb aquesta opció s’emet el document per realitzar el pagament
al banc i en el termini màxim de 24 hores cal presentar el resguard a l’Oficina d’Atenció Ciutadana,
per tal que quedi confirmada la plaça.

MÉS INFORMACIÓ
Regidoria d’Esports - Tel.: 93 557 18 60 - A/e: esports@elmasnou.cat - http://www.elmasnou.cat

