2. Inscripcions
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I quan les tanqueu?
Les tancarem a mesura qu
e es vagi omplint
cada
tanda.
A
la
nostra
pàgina
web www.alacarral.net,
a la pàgina de
Facebook La Carral Resid
ència Infantil i al
compte d’Instagram
@lacarral anirem
informant periòdicament
de les places que
queden lliures per a cada
tanda.
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PAS 1: INICI DE SESSIÓ
Entreu a l'apartat "INSCRIPCIONS" del menú de la
nostra pàgina web www.alacarral.net.
- Si ja teniu registre d'anys anteriors cal que aneu a
l'apartat "INICIAR SESSIÓ".
- Si és la primera vegada que hi entreu cal que aneu
a l'apartat "CREAR UN NOU COMPTE" i
posteriorment ja podreu iniciar sessió.

PAS 2: SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ
Cal que ompliu totes les dades que es demanen al
formulari d'inscripció. Si la tanda a la qual voleu
inscriure-us ja està plena, caldrà que us apunteu a
la llista d'espera (veieu l'apartat "Llista d'espera") o
bé escolliu una altra tanda.
Quan envieu el formulari rebreu un correu
automàtic confirmant que hem rebut correctament
la sol·licitud d'inscripció.

estiu.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net

A tenir en compte!
És molt important que abans de realitzar la
sol·licitud d’inscripció us hagueu llegit
detingudament tots els apartats d’aquest
dossier informatiu, per tal que sapigueu
com ens organitzem i quina és la nostra
manera de fer.
Recordeu que ÚNICAMENT es podran
sol·licitar inscripcions des de la pàgina web.
Totes les que no ens arribin per aquesta
via, no seran admeses ni verificades.
Nosaltres
sempre
ens
comuniquem
mitjançant correu electrònic. És per aquest
motiu que cal que les adreces de contacte
que ens faciliteu al formulari d'inscripció
siguin les què consulteu amb freqüència,
per assegurar-vos que rebeu tota la
informació necessària per a la inscripció i
l'estada.
Per a qualsevol dubte, us podeu posar en
contacte amb nosaltres, preferiblement via
correu electrònic a l'adreça de correu
estiu.alacarral@gmail.com.
Aconsellem que us registreu a la pàgina
web o proveu d’iniciar sessió uns dies
abans de l’inici de les inscripcions per
comprovar que us funcioni correctament i
que recordeu la contrasenya.

PAS 3: ACCEPTACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ
Quan haguem validat les dades de la vostra sol·licitud,
us enviarem un correu electrònic amb les dades de
confirmació de la vostra inscripció i la informació
necessària per a poder realitzar els pagaments.

PAS 4: PAGA I SENYAL
A partir de la recepció d'aquest correu tindreu 7 dies
hàbils per a efectuar el pagament de 100€
corresponents a la paga i senyal. En el moment en
què rebem aquest pagament la vostra plaça quedarà
confirmada.
- En el cas de no realitzar el pagament dins el termini,
la plaça quedarà anul·lada.
- Si ho desitgeu, també en aquest moment podeu
realitzar el pagament de l'import total de les colònies.

PAS 5: PAGAMENT FINAL
El pagament de la resta de la tanda (en cas d'haver fet
només la paga i senyal en el primer pagament)
s'haurà de fer com a màxim un mes abans de la data
d'inici de les colònies.

estiu.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net

Important!
- Sempre que realitzeu un pagament cal
que al concepte hi poseu el NOM,
COGNOM i NÚMERO D'INSCRIPCIÓ.
- En el cas d'anul·lar la inscripció, es
retornarà l'import total, excepte els 100€
de paga i senyal, que no els guardarem
com a dipòsit per a altres inscripcions. Si
l'anul·lació és per motius mèdics i amb el
corresponent justificant, es retornaran
50€ de la paga i senyal i els 50€ restants
quedaran en concepte de gestions.

3. Llista d'espera
En cas que us vulgueu inscriure en una tanda que ja estigui plena, us podreu apuntar a la llista
d’espera des del mateix apartat de les inscripcions a la pàgina web.

PAS 1: FORMULARI D'INSCRIPCIÓ
A l’apartat “Selecciona les setmanes a les quals vols inscriure’t” del formulari web, les tandes
que estan plenes queden marcades de color gris. Si us interessa alguna de les tandes
marcades en gris, cal que feu clic al botó “Apunta’t a la llista d’espera” i ompliu les dades
corresponents.

PAS 2: CONFIRMACIÓ DE REGISTRE A LA
LLISTA D'ESPERA
Rebreu un missatge instantani a l’adreça de correu
electrònic que ens hagueu indicat per a confirmar-vos
que esteu apuntats/ades a la llista d’espera.
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PAS 3: ASSIGNACIÓ DE PLACES
A partir del dia 23 de març rebreu un nou correu
informant-vos si teniu plaça o no. En cas que no, us
indicarem la posició de la llista d’espera que teniu dins
el vostre grup d’edat.
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I SI FINALMENT OBTENIM LA PLAÇA?
En cas que estigueu en llista d'espera i tinguem una
plaça disponible us enviarem un correu electrònic amb
un enllaç per a poder realitzar la inscripció. L'enllaç té
una caducitat de 7 dies, així que si no realitzeu la
inscripció dins aquest termini, entendrem que ja no us
interessa la plaça i l'oferirem al següent de la llista
d'espera.

estiu.alacarral@gmail.com
www.alacarral.net
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