
PROTOCOL D’INSCRIPCIÓ CAMPUS 
ESPORTIU NADAL 2020 

  

 

 

https://campusnadal.despiesport.com 

Per entrar en la web:    

 Accepto les condicions d’utilització de la web del campus 

 

Primer pas: Entrar en el sistema: 

S’ha de donar-se d’alta de nou per obtenir el codi d’usuari. 

 

https://campusnadal.despiesport.com/


 Omplir totes les dades del responsable del menor. 

 Comprovar que el email estigui ben anotat perquè rebràs tota la 

informació. 

 Acceptar que les teves dades siguin recollides per la instal·lació per don

ar-te d'alta com a responsable de menors. 

 Clicar “ Donar-me d’alta”. 

Sortirà aquest missatge: 

 

 

 



Després de fer l’alta correctament rebràs un email com aquest: 

 

 

El password: és el DNI introduït 

anteriorment amb la lletra. 

 

 

 

 

 

Amb el codi i el password ja podreu accedir a la web per introduir les dades 

dels nens o nenes que s’apuntaran al campus. 

 

 

 

 

 

 



Segon pas:  

En aquest pas donarem d’alta els nens o nenes que faran el campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicar “Nou inscrit” 

En aquesta pantalla: 

 Ompliu totes les dades del nen/a. 

 Si pateix alguna malaltia o al·lèrgia que li impedeixi practicar 

esport amb normalitat marqueu l’opció “S” i el centre esportiu 

més endavant es posarà amb contacte amb vosaltres per ampliar 

aquesta informació. 

 Premeu el botó “Afegir” 



Les dades del nen apareixeran al requadre superior de la pantalla que posa   

“Taula inscrits campus” 

    

- Per introduir un altre nen/a premeu una altre vegada                           i així 

amb tots els nens que vulgueu donar d’alta. 

- Un cop tingueu tots els nens donats d’alta premeu el botó tornar. 

 

Tercer pas:  

 

 

 

 

 

 

 



      

En aquest pas introduireu els torns desitjats per cada nen:  

 

 Clickeu a sobre del primer nen per assignar-li els torns. 

 Assigneu els torns que voleu: 

- Si el torn està ple sortirà un missatge com aquest:  

 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionar l’horari: normal o ampliat 

 Seleccionar servei de cangur si el voleu 

 Clickeu “Assignar” 



 Els torns assignats dels nens apareixeran  a la part inferior d’aquesta 

pantalla 

 

 A la part inferior també podeu veure el preu a pagar amb el descompte 

aplicat si es el cas. 

 

Quart pas:  

 

 



En aquesta pantalla podeu veure els torns assignat i podeu enviar-vos aquesta 

informació al vostre email. 

 

Per qualsevol dubte en el procés d’inscripció de campus podeu enviar la 

consulta els emails dels poliesportius pfcalvet@sjdespi.net o  

psgimeno@sjdespi.net. 

 

mailto:pfcalvet@sjdespi.net
mailto:psgimeno@sjdespi.net

