CRONOLOGIA I CONDICIONS PER A LA INCRIPCIÓ DE PLACES JORNADA TEMÀTICA FAMILIAR I
ESTADES ESPORTIVES FAMILIARS DEL MES DE SETEMBRE I OCTUBRE DE 2022

1.- La preinscripció serà del 13 al 18 de juliol a les 10 h.
La preinscripció s’ha de fer per unitats familiars i, com a màxim, es poden sol·licitar sis
unitats familiars de cop. En la preinscripció s’ha de triar entre les dates dels set torns que
s’ofereixen. Es pot triar més d’un torn, però en cas d’aconseguir més d’una plaça se n’ha de
triar una.
2.- La publicació del llistat de números correlatius pel sorteig és farà el 19 de juliol a la
nostra web.
3.- El sorteig públic de les places es farà el 20 de juliol a les 10 h al Poliesportiu de Sant
Ferran. En el sorteig s’extrauran un número per a cada torn a través de la plataforma digital
www.echaloasuerte.com. Aquests números que han sortit es publiquen en el web i en les
xarxes socials d’Esports i marquen l’ordre d’adjudicació de les places de cada torn (des del
número extret en endavant fins que es completen totes les places disponibles). El sorteig es
farà a la sala de juntes del Poliesportiu Sant Ferran, camí de Ca l’Ardiaca, 5, de Palma, a les
10 del matí.
4.- El pagament i la inscripció de les estades esportives i jornada temàtica s’ha de fer
efectiu del 20 al 24 de juliol. Les famílies que han aconseguit plaça, rebran un correu
electrònic amb les indicacions pertinents.
Pagar la inscripció sense haver rebut el correu de confirmació de plaça no atorga la plaça i
per tant serà anul·lada. Si no es paga en el termini establert, es perd la plaça assignada.
5.- En principi, no es poden anul·lar les inscripcions i els pagaments ja fets, llevat que sigui
una causa justificada.
6.- Si s’esdevé alguna altra circumstància no prevista, la Direcció Insular d’Esports és
l’encarregada de resoldre-la segons el seu criteri.

