Informació sobre les dates i procediment per a la inscripció a
l’Acampaesport 2022
DATA (de dilluns a diumenge)
Del 27 de juny al 3 de juliol
Del 4 al 10 de juliol
De l’11 al 17 de juliol
Del 18 al 24 de juliol
Del 25 al 31 de juliol
De l’1 al 7 d’agost
Del 8 al 14 d’agost
Del 15 al 21 d’agost
Del 22 al 28 d’agost
Del 29 d’agost al 4 de setembre
Del 5 a l’11 de setembre

TORN
T-1
T-2
T-3
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-11

Per a cada torn hi ha un total de 120 places, dividides en dos grups segons la franja d’edat:
Grup A: infants de 8 a 11 anys (nascuts 2011-2014)
Grup B: infants de 12 a 17 anys (nascuts 2005-2010)
Temporalització:
1. Del 29 d’abril al 12 de maig: preinscripció. Hi ha 11 torns diferents i l’estada sempre és
de dilluns matí a diumenge abans de dinar.
2. 18 de maig: publicació en el web i xarxes socials de la llista amb el número de reserva,
el DNI de la persona titular de la preinscripció i el número d’inscripció correlatiu segons
la data de la preinscripció, que serveix per sortejar les places.
3. 19 de maig: sorteig públic en què s’extreu 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.
3. A partir del 20 de maig: enviarem un missatge electrònic a les famílies que han
obtingut plaça, amb les instruccions detallades per fer el pagament. Pagar la inscripció
sense haver rebut aquest missatge no atorga cap plaça. El termini per fer el pagament és
del 20 al 27 de maig. Si no es paga en aquest termini, es perd la plaça assignada.
4. Llista espera: amb les mateixes llistes de preinscripció correlatives, es començarà a
comptar des d’on acaben les places disponibles.

Normativa per fer el tràmit:
a) Es pot fer una sola preinscripció per infant, en la qual s’han de marcar tots els torns
que es vulguin i, si s’obté plaça a més d’un torn, se n’ha de triar un.
b) En un mateix formulari, es poden incloure un total de cinc peticionaris.
c) S’ha d’emplenar un formulari de preinscripció del web: dades personals de tots els
participants (nom, llinatges, any naixement, DNI, correu electrònic i telèfon del
pare, mare o tutor).
d) El 18 de maig es publicarà la llista de DNI i números correlatius atorgats pel sorteig.
Si per sorteig us toca plaça, us reservarem tantes places com infants hàgiu
preinscrit en el formulari.
e) Les sol·licituds de grups que obtenguin plaça rebran un correu per formalitzar la
inscripció. En cas que algun preinscrit del grup no faci el pagament, aquesta vacant
s’oferirà al primer de la llista d’espera i la resta del grup tindrà plaça una vegada
formalitzada tota la inscripció.
f) Les persones preinscrites que hagin aconseguit plaça rebran un missatge electrònic
a partir del 20 de maig amb les instruccions que han de seguir i també es penjarà la
llista en el web d’Esports.
g) En el cas d’obtenir plaça i no fer els tràmits corresponents de pagament i
d’emplenament del formulari dins el termini establert i en la forma escaient, la
petició quedarà anul·lada i la plaça s’oferirà al següent de la llista d’espera.
h) Fer la preinscripció suposa donar conformitat al procés de selecció utilitzat a través
del web www.echaloasuerte.com, que permet fixar un marge de números i
extreure’n un a l’atzar.
i) En principi, no es poden anul·lar les inscripcions i els pagaments ja fets, llevat que
sigui una causa justificada.
j) Si s’esdevé alguna altra circumstància no prevista, la Direcció Insular d’Esports és
l’encarregada de resoldre-la segons el seu criteri.

