PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ AL CAMPUS OLIMPIA 2021

El procediment d’inscripció al CAMPUS OLIMPIA 2021 es farà per mitjans telemàtics (formulari
web) i no presencials.
Us indiquem a continuació els passos a seguir per tramitar la inscripció al Campus, reservar la
plaça i efectuar el pagament.
1. Emplenar el formulari d’inscripció.
Heu de clicar al següent enllaç per realitzar la sol·licitud d’inscripció: DISPONIBLE A PARTIR
DEL DISSABTE 24 D’ABRIL, i accedireu al formulari que haureu d’emplenar amb les
dades que s’hi demanen i enviar per tramitar la inscripció.
2. Realitzar el pagament.
Pagament per transferència bancària al compte número ES13 0182 8327 0502 0172 3982,
beneficiari IGE BCN, indicant com a concepte el Nom i dos cognoms del nen/a.
MOLT IMPORTANT


Repetiu aquest procés per cada nen o nena que inscriviu. Heu d’enviar tants formularis
i rebuts de pagament com inscripcions feu. Un per cada nen o nena.



En un mateix formulari i transferència podeu reservar i pagar diversos torns i activitats.

3. Enviar la següent documentació per correu electrònic a campusolimpics@egora.cat,
indicant a l’assumpte CAMPUS OLÍMPICS 2021 + Nom i Cognom del nen/a:






El comprovant de pagament bancari de cada nen o nena inscrit.
Una fotografia del nen o nena, mida carnet.
Una fotocòpia de la targeta sanitària o de la mútua.
Una fotocòpia del carnet de vacunacions.
MOLT IMPORTANT



La reserva de plaça no es farà efectiva fins que envieu el comprovant de pagament de
la transferència bancària. Posteriorment, en un termini de 72h màxim, rebreu un correu
electrònic confirmant la vostra plaça.



Les inscripcions es faran per rigorós ordre d’arribada. Aquest any les places són més
limitades que mai, per això us recomanem enviar de forma urgent el comprovant de
pagament per garantir la reserva de plaça. Les inscripcions es tancaran tan bon punt es
cobreixin les places disponibles.



Si en el moment de rebre el comprovant de pagament s’han exhaurit les places del torn
i activitat escollida, es retornarà l’import a la persona interessada sense dret a la plaça
reservada.

4. ègora OLIMPICS podrà anul·lar grups i/o torns en cas de no cobrir el mínim de places
establertes. Si l’anul·lació es produeix per raons organitzatives es comunicarà, com a
mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat. Si es produeix per raons de força major,
l’activitat es podrà anul·lar en qualsevol moment d’acord amb les indicacions de les autoritats
sanitàries i/o governamentals.
Si és el participant qui anul·la la inscripció, se li retornarà, a criteri de la Direcció del
Centre, fins a un màxim del 50% de l’import abonat, sempre que sigui per raons degudament
justificades i es comuniqui, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.
5. Ajut econòmic de l’Ajuntament de Barcelona.
Podeu consultar els barems i el calendari a https://vacances.barcelona.cat/ca/ajuts-a-lesfamilies. Si compliu amb els requisits per poder sol·licitar l'ajut, haureu de fer el tràmit a
través del mateix enllaç. Recordeu que es pot sol·licitar l’ajut per un màxim de 10 dies
(2 torns o setmanes).
Per als torns que queden exempts d’ajut econòmic haureu de realitzar el pagament al
finalitzar el formulari, seguint el procediment d'inscripció abans descrit (per transferència
bancària). La data límit per realitzar el tràmit és el 21 de maig.
6. Inscripcions de nens/es amb necessitats especials que necessitin un monitor/a de
suport.
Heu de seguir el mateix procediment d’inscripció i enviar-nos un correu electrònic a
campusolimpics@egora.cat, exposant breument el vostre cas i ens posarem en contacte
amb vosaltres el més aviat possible per informar-vos del procediment a seguir. La data límit
per aquest tràmit és el 21 de maig.
7. Les samarretes del CAMPUS OLIMPIA 2021 es podran passar a recollir per la recepció
del Centre a partir del 17 de maig. Es lliurarà una samarreta per nen/a per setmana inscrita,
fins a un límit de 3. També hi haurà l’opció de comprar més samarretes, a 3 € la unitat, per
si voleu tenir més mudes de recanvi durant el campus.
8. Informació complementària:


DÍPTIC CAMPUS (cliqueu aquí) amb la informació de les DATES, TORNS, PREUS
I MODALITATS.



DOSSIER DE BENVINGUDA



MENÚS DEL CAMPUS (Disponibles a partir de Juliol)

Per a qualsevol consulta us podreu adreçar al correu electrònic campusolimpics@egora.cat i us

donarem resposta el més aviat possible.
Cordialment,
L'equip d’ègora OLIMPICS

