Funcionament de les inscripcions mitjançant sorteig de places:
Calendari:
1. Del 12 de novembre a les 9 h al 15 de novembre a les 9 h, preinscripció per a les famílies
interessades. Només es pot fer una sola inscripció per a cada família.
2. El 17 de novembre es penjarà en el web i en les xarxes socials la llista amb el DNI del
titular de la preinscripció, les places sol·licitades i el número d’inscripció correlatiu, segons
la data de la preinscripció, que servirà per sortejar les places.
3. El 18 de novembre es farà el sorteig públic, en què s’extraurà un número a través de la
plataforma digital www.echaloasuerte.com, amb la llista de la preinscripció de números
correlatius de cada torn. Es publicarà el número que ha sortit elegit al web i a les xarxes
socials d’Esports i s’establirà l’ordre d’adjudicació de les places (des del número extret
seguint els números consecutius fins a completar totes les places disponibles). El sorteig
tendrà lloc a la sala de juntes del Poliesportiu Sant Ferran, camí de Ca l’Ardiaca, 5, de Palma,
a les 10 h. S’enregistrarà en vídeo, per si algú ho vol consultar.
4. A partir del 19 de novembre, enviarem un correu a les famílies que han obtingut plaça,
amb les instruccions detallades per al pagament. Pagar la inscripció sense haver rebut el
correu esmentat no atorga cap plaça.
5. Del 19 al 24 de novembre, inscripció i pagament de les famílies que han obtingut plaça,
mitjançant una plataforma digital.
6. La llista d’espera seguirà l’ordre de la mateixa llista de preinscripció correlativa. Es
començarà a comptar des d’on acabin les places disponibles.
Normativa per fer el tràmit i entrar en el sorteig de les places
a) S’ha d’emplenar un sol formulari de preinscripció per a cada família a nom del titular
de la reserva.
b) Les habitacions són dobles o triples, com a màxim es poden demanar cinc places per
família.
c) El titular de la preinscripció ha d’assistir a l’activitat; en cas contrari, la petició queda
anul·lada i la plaça s’ofereix al primer de la llista d’espera.
d) Si s’obté plaça i no es fa el tràmit corresponent de pagament o no s’emplena el
formulari correctament dins el termini, la petició queda anul·lada i la plaça s’ha d’oferir al
següent de la llista d’espera.
e) 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 se n’extreu
un número aleatori a l’atzar.
f) En principi, no es poden anul·lar les inscripcions i els pagaments ja fets, si no és per
causes justificades.
g) Si s’esdevé alguna altra circumstància no prevista, la Direcció Insular d’Esports la pot
resoldre segons el seu criteri.
h) Els infants petits que tenen l’estada gratuïta (menors de 2 anys), han de dormir al llit
del seus pares.

