MANUAL D’INSCRIPCIÓ

J

MANUAL D’INSCRIPCIÓ CAMPUS
ESPORTIU – ESTIU 2021
INSCRIPCIONS: del 3 al 9 de maig

https://campus.despiesport.com
Per entrar al web:
 Accepto les condicions d’utilització del web del campus

Per accedir al sistema:
Donar-se d’alta de nou per obtenir el codi d’usuari/a.
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Dades del pare/mare del nen/a

 Omplir totes les dades del/la responsable del menor.
 Comprovar que el correu estigui ben anotat perquè és on rebràs tota la
informació.
 Acceptar que les teves dades siguin recollides per la instal·lació per
donar-te d'alta com a responsable de menors.
 Clicar “ Donar-me d’alta”.
Sortirà aquest missatge:
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Després de fer l’alta correctament rebràs un correu com aquest:

El password: és el DNI introduït
anteriorment amb la lletra en
majúscula.

Amb el codi i el password ja podreu accedir a la web per introduir les dades
dels nens o nenes que s’inscriuran al campus.

Per qualsevol dubte en el procés d’inscripció de campus podeu enviar la
consulta al email: campus@despiesport.com
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Primer 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.
 Clikeu SI o No si doneu permís per captar imatges de les activitats en
què participi el nen
 Premeu el botó “Afegir”
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Les dades del nen o nena apareixeran al requadre superior de la pantalla
que posa “Taula inscrits campus”

- Per introduir un altre nen/a premeu una altre vegada
amb tots els nens que vulgueu donar d’alta.

i així

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

Segon pas:
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En aquest pas introduireu el torn per cada nen:

 Cliqueu a sobre del primer nen/a per assignar-li el torn:
a) Assigneu els torns
b) Seleccionar l’horari: normal o ampliat
c) Seleccionar servei de cangur si el voleu
 Clickeu “Assignar”
Heu de fer tots aquests passos a cada torn i per cada nen o nena
 Els torns assignats dels nens/es apareixeran a la part inferior d’aquesta
pantalla
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Tercer pas:

 Fem click a “Assignar” per obtenir el número d’ordre del sorteig.



 Rebreu un email amb tots els torns dels inscrits i amb el número
d’ordre del sorteig:
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10 de maig a les 12:00 a @despiesportsjd

El dia 10 de maig per la tarda podreu comprovar els torns definitius assignats
en aquesta mateixa web.

Quart pas:

Per comprovar els torns assignats o la llista d’espera:
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Cinquè pas: Pagament

Primer pagament online: de l’11 al 16 de maig

És obligatori fer el primer pagament del campus dins el període d’inscripció.
En cas de no realitzar el pagament s’anul·larà la inscripció de tots els serveis i
de tots els nens/es.

 En aquesta pantalla veuràs el primer pagament a pagar del total de
nens/es inscrits al campus.
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 Cliqueu “Anar a pagar” i et redirigirà a la pantalla de pagament.

 El segon i tercer pagament serà per domiciliació bancària:
Segon pagament : principis de juliol
Tercer pagament: 26 de juliol

Últim pas: Afegir Documents

Els documents sol·licitats són:
 Carnet vacunació

 Targeta Sanitària
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S’ha de seleccionar cada nen inscrit i afegir el documents sol·licitats. Es poden
associar documents de tipus imatge o de tipus PDF. El format de la imatge pot
ser JPG, PNG, GIF, etc. La mida ha de ser la més petita possible.

Seleccionarem cada document i li donarem a “afegir document”. Un cop
afegit el document clickem “enviar”. I així amb tots els documents demanats i
amb tots els nens inscrits al campus. El document afegit es pot veure a la
columna “Memobin”
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