PASSOS A SEGUIR PER A LA INSCRIPCIÓ AL CAMPUS
OLIMPIA 2021
En l'últim any els nostres petits han hagut de patir i adaptar-se a molts canvis importants. Aquests canvis
poden afectar els nens en la manera de relacionar-se entre ells, la seva forma física i el seu estat emocional.
A Duet Sports estem convençuts que el Campus d'Estiu és un espai ideal per contribuir tant al teu benestar
físic, psíquic com social.
El programa d'activitats d'aquest estiu ha estat dissenyat i revisat pensant en l'infant perquè gaudeixi del
joc, de l'activitat, fomentant actituds de convivència, autonomia, responsabilitat i respecte, organització i
treball en equip.
La metodologia de les accions proposades es basa en una educació en valors a través de les diferents
activitats, jocs i dinàmiques, es promou en tot moment una actitud de participació i contribució a les diferents
situacions plantejades, promovent la creativitat i la lliure expressió de cadascun dels participants per al
desenvolupament de la imaginació i l'espontaneïtat.
El nostre equip de professionals sempre s'esforçarà per enfortir l'autoestima i l'autonomia dels nostres fills
a través d'un aprenentatge significatiu.
Silvia Pont
Pedagoga Colegiada Nº 1221
Duet Sports

A) OBERTURA D’INSCRIPCIONS
Donada la situació derivada de la crisi sanitària generada per la Covid-19, el
desenvolupament del casal esportiu quedarà condicionat per les restriccions que
finalment s’apliquin en compliment de les mesures de prevenció establertes per
l’Administració.
Us informem que totes les activitats del Casal d’Estiu compliran amb les mesures de
seguretat necessàries, per a que els vostres fills gaudeixin del Casal amb total
seguretat.
Obrim el període d’inscripció per aquelles famílies que així ho desitgin.

B) CONSIDERACIONS PRÈVIES IMPORTANTS:
- És recomanable dur a terme aquesta inscripció des d’un ordinador o tauleta
electrònica, ja que hauràs de descarregar i desar uns arxius per posteriorment pujar-los
durant el procés.
- Abans de començar has de tenir en compte que necessitaràs tenir una foto o imatge
escanejada a l’ordinador de:
1. Carnet de vacunacions actualitzat de l’infant.
2. Targeta sanitària de l’infant.
3. Recepta/es de la medicació a subministrar en el transcurs de l'activitat (només
si durant el desenvolupament del casal cal administrar alguna medicació).

- També, abans de començar hauràs de DESCARREGAR, OMPLIR i DESAR al teu equip,
els següents documents (no els omplis sense haver-los descarregat prèviament al teu
equip):
1. AUTORITZACIONS
si no funciona l’enllaç, copia i enganxa aquesta adreça al teu navegador

http://www.duetsports.com/media/File/public/AUTORIZACIONES_2021.pdf

2. FORMULARI DE MEDICACIÓ (només en el cas que el menor prengui algun
medicament);
si no funciona l’enllaç, copia i enganxa aquesta adreça al teu navegador

http://www.duetsports.com/media/File/public/MEDICACI%C3%93N_2021.pdf
3. DECLARACIÓ COVID (necessari per a donar compliment a les mesures de prevenció
COVID19);
si no funciona l’enllaç, copia i enganxa aquesta adreça al teu navegador

http://www.duetsports.com/media/File/public/DECLARACI%C3%93_RESPONSA
BLE_MENORES.pdf
- Hauràs de seguir aquest procés d’inscripció a per cada infant al que vulguis inscriure.

C) PROCÉS D’INSCRIPCIÓ
1) ACCEDEIX AL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:
Accedeix directament al procés accedint a aquesta adreça web:
https://cotxeresborbo.duetsports.com/cat/poliwin/preinscripcio
També pots accedir al procés d’inscripció accedint al web
https://cotxeresborbo.duetsports.com/ i accedint al banner INSCRIPCIONS CAMPUS
OLÍMPIA.
2) MOSTRA ELS TORNS I OPCIONS DISPONIBLES:
Fes clic al text “Campus” per veure els torns i opcions disponibles.

3) DEL LLISTAT DE SERVEIS SELECCIONA AQUELLS ALS QUE VOLS INSCRIURE A
L’INFANT:
Selecciona els torns als que vols fer la inscripció segons les dates de les diferents
setmanes i l’edat de l’infant, clicant a cada casella desitjada:
TORN 1

TORN 2

TORN 3

TORN 4

TORN 5

TORN 6

23 juny – 02
juliol

05 – 09
juliol

12 - 16
juliol

19 - 23
juliol

26 - 30
juliol

30 agost – 03
setembre

TORN 7
06-10
setembre

Selecciona també si desitges fer la inscripció per al serveis d’acollida als matins dels
torns desitjats o la inscripció al servei de menjador.
Per a continuar fes clic al botó ACCEPTAR del peu de la pantalla i llegeix i accepta les
condicions:

4) FES LOGGIN O REGISTRA’T:
(qualsevol de les dues accions caldrà fer-les amb les dades de l’infant, no del
pare/mare/tutor)
Si l’infant a inscriure és abonat actiu
del Centre Esportiu i disposa d’usuari i
contrasenya a l’Àrea de Client, podrà
accedir amb el seu loggin habitual. En
el cas de no recordar-ho podrà clicar a
l’ajuda “Heu perdut la contrasenya?” i
seguir els passos

Si l’infant a inscriure NO és abonat actiu
del Centre Esportiu o teniu dubtes de si
ho és, caldrà registrar-se, triant l’opció
“Inscripció a cursos i campus” que
apareixerà posteriorment.

5) COMENÇA EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:
El procés de inscripció consta de 4 PASOS més el pas final del pagament.

DOCUMENTACIÓ
PREVIA
- Descarrega, omple
i desa la
documentació
requerida.
- Tingues a mà una
fotografia o imatge
escanejada de
Carnet de vacunes,
tarja sanitària i
recepta de

DADES
PERSONALS
- Omple les dades
requerides amb les
dades de l'infant.

FITXA DE SALUT

- Llegeix
atentament les
qüestions referides
a l’infant i contesta
amb deteniment.

PUJADA DE
DOCUMENTS
- Amb la
documentació prèvia
preparada, puja-la al
sistema.
- Es poden pujar tant
en format pdf com
imatge.
- Pots pujar 2 arxius
per document.

6) FINALITZACIÓ DEL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ:
Per finalitzar el procés d’inscripció hauràs de clicar al botó CONTINUAR i visualitzaràs
els serveis als que t’has inscrit, i hauràs de clicar a realitzar inscripció

Un cop cliquis a realitzar inscripció, et portarà a la passarel·la de pagament per a que
puguis fer el pagament del casal i així la inscripció quedi finalitzada.

Per últim rebràs un correu electrònic a l’adreça indicada amb els detalls de la inscripció.

En cas de tenir qualsevol dubte sobre el procés de preinscripció pots escriure un e-mail
a:

cotxeresborbo@duetsports.com

