RENOVACIÓ PROGRAMA INICIACIÓ ESPORTIVA – CURS 2017/2018
Les renovacions per a l’Escola Esportiva Municipal per al curs 2017-2018 es faran mitjançant
la web http://esports.sabarca.cat , TRÀMITS ONLINE ( Podeu consultar el programa al
menú Programes d'Activitats, ESCOLA ESPORTIVA ).
El termini per fer la renovació serà del 19 de juny ( a partir de les 10.00 hores) fins al 30 de
juny. Les noves inscripcions, a partir del dia 3 de juliol amb el mateix sistema i també a partir
de les 10.00 hores.
Aspectes a tenir en compte abans de fer la inscripció:
1. Comprovar amb antelació les dades que consten a la fitxa personal dels vostres fills,
tenint en compte que es imprescindible el DNI i una adreça de correu electrònic. (si
no tenen DNI haurà de ser el del pare, mare o tutor ), si consten aquestes dues
dades, ja podreu seguir amb el procediment.
2.- Heu d'accedir a "ACTIVAR MI CUENTA PARA EL ACCESO A INTERNET". Aquí us
demanarà el DNI i la data de naixement i posteriorment ja podeu posar una
contrasenya. Ara ja estareu a la fitxa personal.
3.- Si ja heu fet altres gestions i ja teniu la contrasenya per accedir, entreu-la directament
i ja estareu a la fitxa personal.
4.- A partir d’aquí cliqueu ESCOLA ESPORTIVA i trieu el grup que més us interessi,
vigilant que sigui de la categoria ( any de naixement ) del vostre fill/a.
Els alumnes NO abonats a les Instal·lacions Esportives Municipals, hauran d’abonar amb
targeta bancària, la matrícula del curs en el moment de fer la inscripció.

IMPORTANT !!! :
- Consulteu a l’entitat/club corresponent si heu de renovar amb l’Escola
Esportiva, o bé el vostre/a fill/a passa a un grup federat ( en aquest cas
heu de fer la inscripció directament amb el club corresponent ).
- Comproveu que la categoria i equip del vostre fill/a, correspon amb el
grup que esteu triant.
Moltes gràcies.

