Com puc inscriure un nen o nena a les colònies de la Fundació Pere Tarrés?
Primera cal registrar-se Per això hem de prémer a “Registrar-me”.

En aquest punt podrem escollir tres formes de registre:

 Si ens volem registrar amb el nostre compte de correu.

En aquest cas haurem d’acceptar “les condicions d’us i la Política de privacitat i la Política de
cookies”
 Si disposem de compte de Facebook, podrem aprofitar el seu usuari i paraula de pas
i facilitarà el registre. Només caldrà prémer “Registre-me amb Facebook.”

 Si disposem de compte de Gmail, podrem aprofitar el seu usuari i paraula de pas i
facilitarà el registre. Només caldrà prèmer “Registre-me amb Gmail.”

El segon pas, és accedir al seu portal i facilitar les dades personals (pare, mare o tutor) i
llegirem i validarem la normativa.

Després donarem d’alta les dades del nen/a o nens/es que faran l’activitat.

Aquestes dades quedaran guardades, les pot modificar en qualsevol moment a través de la
gestió de les seves dades.
Una vegada introduïdes i guardades les dades del nen\a, la web ens redirecciona al procés
d’inscripció de l’activitat demanada. Per exemple:

En aquest punt si ho desitgem podem canviar d’activitat (per defecte surt la seleccionada)

i indiquem quin nen\na s’inscriurà.

Després haurà d’omplir les dades de salut del nen o nena (aquestes dades un cop tancada
la inscripció no es poden modificar).

Un cop complimentades les dades de salut, arribarà a la pantalla “Opcions” Hi ha algunes
activitats que poden tenir preus diferents i en aquest apartat haurà de seleccionar la que
s’ajusti al seu cas. Normalment, però en colònies només hi ha una opció i li apareix
seleccionada.

A la pantalla preu i descomptes, podrà desplegar el llistat de descomptes i seleccionar-ne
un si es pot acollir. Les inscripcions prèvies al 2 d’abril tenen un 10% de dte. i no és
acumulable a altres descomptes*.
*Inscrits a Colònies Vedruna o APANSCE no tenen 10% de dte. abans del 2 d’abril.

En aquest pas, si està fent la inscripció abans del 30 de maig, podrà seleccionar l’opció de
fraccionar el pagament.
A la pantalla resum d’inscripció només haurem de comprovar que les dades són correctes i
realitzar el pagament.

Al prémer per afegir al cistell anirem al pas “Pagament” on apareix un resum del que
s’hauria de pagar per aquesta inscripció i el llistat on se l’informa de la documentació
necessària per assistir a l’activitat.

En aquest punt es podrà fer el pagament de les inscripcions afegides al cistell o be fer una
nova inscripció.
Una vegada fet el pagament, rebrà un correu electrònic amb la seva inscripció i un link per
accedir a l’entorn del pare/mare o tutor/a i gestionar les seves inscripcions i d’aquesta
manera poder descarregar-se documents de la documentació disponible i penjar-los a
documentació requerida.
Aquesta documentació s’haurà d’adjuntar a l’entorn del pare/mare o tutor/a que es podrà
També ho podrà fer des de la web https://www.peretarres.org/estiu/colonies a “gestiona
les teves inscripcions”.

Què és la documentació disponible?
Són tots els documents que es posen a la seva disposició per si n’ha de fer us.

Què és la documentació requerida?
És l’espai on ha d’adjuntar documentació referent a la seva inscripció.
 Foto
 Fotocòpia carnet de vacunes (en cas que no tingui les vacunes, haurà de
descarregar-se de documentació disponible el document de declaració responsable
de no vacunació, omplir-lo i signar-lo i adjuntar-lo a documentació requerida)
 Fotocòpia targeta sanitària
 Autorització d’esports d’aventura*, haurà de descarregar el document de la
documentació disponible, omplir i signar i penjar a documentació requerida.
*Hi ha activitats que no apareixerà a la documentació disponible perquè no fan esports
d’aventura.

 Autorització per prendre medicació, només és necessari si el nen o nena ha de
prendre medicació durant l’activitat. En aquest cas haurà de descarregar el
document de la documentació disponible, omplir i signar i penjar a documentació
requerida.
 Fotocòpia del DNI o Passaport, només és necessari en les activitats realitzades a les
Illes Balears o esquiades si anem a França.

