
 

 
 
 
 

Normativa d’inscripcions 
 
Dins el període d’inscripció establert es donarà cabuda a totes les sol·licituds. 
Un cop tancat aquest període, només s’agafaran més sol·licituds si així ho permet la ràtio i 
els serveis contractats.  
 
Aquest és un procés d’inscripció, no de preinscripció ni reserva de plaça. Per aquest motiu 
l’entrega del document d’inscripció o enviament del formulari online, representa la 
contractació del servei per part de l’usuari. El fet de no realitzar el pagament en el moment 
de la inscripció no eximeix de la responsabilitat sobre el servei contractat. 
 
La data límit per fer el pagament íntegre del servei és el 10 d’agost. En cas contrari es podrà 
perdre la plaça. En cas que això succeeixi, serà comunicat per Engresca a la família 
mitjançant correu electrònic. 
 
Un cop tancat el termini d’inscripcions només es podrà ampliar la inscripció inicial sempre i 
quan quedin places lliures per les setmanes desitjades. 
 

Normativa de devolucions 
 

Si el nombre de participants no arribés al mínim necessari per obrir l’activitat, aquesta 
quedaria anul·lada i es retornaria el 100% de l’import pagat per les famílies. 
Si és la família qui vol anul·lar la seva participació un cop realitzada la inscripció, s’haurà de 
posar en contacte amb Engresca, i se li realitzarà la devolució pertinent en base al motiu i la 
temporalitat de la baixa. 

- Si la baixa es produeix durant el termini d’inscripció es farà la devolució del 100%. 
- Si la baixa es produeix entre la finalització del termini d’inscripció i l’inici de l’activitat 

l’1 de setembre es retornarà el 75% en cas que el motiu sigui d’impediment directe 
per l’infant, el 50% en cas que el motiu sigui d’impediment directe per la família. Si 
es tracta d’una decisió voluntària no hi haurà cap devolució.  

- Si la baixa es produeix durant l’activitat no es realitzaran devolucions. 
 

En qualsevol cas caldrà documentació justificativa perquè es pugui donar una devolució. 
El fet de no tenir realitzat el pagament en el moment de produir-se la baixa no eximeix de 
la responsabilitat de pagar la quantitat no retornable. 


