INSTRUCCIONS PROCÉS SOL·LICITUD D'INSCRIPCIONS. 3r trimestre'10-11
1. El període de sol·licitud d'inscripció del tercer trimestre'10-11 és del 7 al 24 de març, ambdós inclosos.
2. Les sol·licituds d' inscripcions es podran realitzar de forma presencial, per correu electrònic o per Internet.
2.1.
2.2.
2.3.

PRESENCIALS. A l'Institut Municipal d'Educació, al CFP Tres Roques (Matins de dl. a dv. de 8.30 a 14 h i diss. de 10 a 13.30 h i
tardes de 16.30 a 21.30 h) i a les Oficines d'atenció ciutadana (dll. a dv. de 9 a 19) i als Centre Cívics de Molins, Cirera i Pla d'en Boet.
CORREU ELECTRÒNIC. Les persones que ho prefereixin podran descarregar, de la pàgina web (www.mataro.cat),
un formulari de sol·licitud d'inscripció i enviar a tresroques@ajmataro.cat.
INTERNET. Es podran realitzar les sol·licituds d'inscripcions a través del programa d'inscripcions online de la pàgina web de l'Ajuntament.

3. Les places són limitades a totes les activitats. En cas que la demanda superi l’oferta les places s’adjudicaran per sorteig.
3.1.

El sorteig, només dels cursos on la demanda superi l'oferta de places, es realitzarà el divendres 25 de març al CFP Tres Roques (Pl. Canigó, 7).

3.2.

Les Llistes de tots els cursos es penjaran el 26 de març a la cartellera del CFP Tres Roques i de l'IME i a la pàgina web de l'Ajuntament
de Mataró (www.mataro.cat).
Les llistes es penjaran amb el nom del curs i el DNI de la persona que hagi sol·lictat la plaça.

3.3.

4. S'han d'omplir tots els camps del formulari. Si una sol·licitud no s'ha omplert correctament es podrà considerar no vàlida. És
imprescindible escriure els següents camps:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
Nota:

Nom de l'activitat (curs, taller, ...)
Nom i cognoms de la persona que realitzarà l'activitat.
DNI
Codi postal
Telèfon de contacte.
Correu electrònic.
Forma Presencial. S'haurà d'indicar la quantia del curs en el formulari.

5. El pagament de les activitats s’ha de fer a través de compte bancari un cop publicades les llistes amb l’acceptació i confirmada realització
de l’activitat. La data límit per fer l’ingrés és l’1 d’abril de 2011. Sinó s'ha realitzat l'ingrés en el termini establert es perdrà la plaça.
6. Cada persona podrà fer un màxim de 3 sol·licituds d'inscripcions.
7. El número de compte per realitzar l'ingrés és el 2042 0000 74 3110042584 (Caixa Laietana)
8. Una vegada finalitzat el període de sol·licitud d'inscripció:
8.1.
8.2.

Les sol·licituds només es podran realitzar a través del CORREU ELECTRÒNIC o de forma PRESENCIAL al CFP Tres Roques.
Es podran sol·licitar incripcions fora de termi en aquelles activitats on hi haig places diponsibles o per quedar en llista d'espera.

9. Només es realitzarà la devolució de l'import de l'activiat en els següents supòsits:
9.1.
9.2.

Per canvis organitzatius realitzats pel CFP Tres Roques o l'IME que facin impossible a l'usuari realizar l'activiat.
Per motius de força majors no previsibles per part de l'usuari.

