NORMATIVA INSCRIPCIÓ CURS DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE PETITES
ENTITATS ESPORTIVES TARRAGONA 2010 (Bloc Específic CIATE)
-11. El procés d’inscripció comença a partir del dijous 20 de maig de 2010 i finalitza el divendres 4 de
juny a les 14:00h.
2. El punt d’inscripció és: www.jodic.cat/gestio2010
3. Es posen a disposició dels Centres Educatius de Secundària adscrits al PCEE, un total de 200 places
pel Curs de Gestió i organització de petites entitats esportives TARRAGONA 2010.
4. El curs serà en règim de Residència amb pensió complerta al Complex Educatiu de Tarragona del
12 al 16 de juliol.
5. Durant tot el procés d’inscripció, es podrà accedir a les dades introduïdes per completar les dades
del titular o del suplent o per modificar-les tantes vegades com sigui necessari.
6. Un cop feta la inscripció d’un alumne al Curs de Gestió i organització de petites entitats esportives
es disposarà de 10 dies naturals per fer arribar tota la documentació sol·licitada, tant dels alumnes
titulars com dels suplents, per a confirmar la inscripció al curs.
7. La documentació necessària és la següent:
 Sol·licitud d’Inscripció i Autorització familiar signada.
 Acceptació de les normes de funcionament signades per l’alumne i pel pare / mare / tutor.
 1 fotografia de l’alumne/a mida carnet
 1 Fotocòpia del DNI de l’alumne/a.
8. Aquesta documentació s’ha d’enviar de la següent manera a escollir:
 Per correu postal a la següent adreça:
Associació de Joves Dirigents Catalans (jo-DiC)
Travessera de Gràcia, 13 1r 2a
08021 – Barcelona
 Per correu electrònic, amb la documentació escanejada a:
formacio@jodic.cat
9. L’enviament de la documentació perfectament complimentada dins del termini dels 10 dies
naturals, posteriors a la data d’inscripció, és obligatòria per poder considerar correctament inscrit
a l’alumne/a. En cas contrari es considerà anul·lada la inscripció inicial.
10. Un cop finalitzat el procés d’inscripció, el formulari quedarà bloquejat i ja no s’hi podrà accedir. A
partir d’aquest moment es considera el procés d’inscripció finalitzat i ja no s’acceptarà cap més
alta.

“Avís legal
D’acord amb la legislació vigent que regula el Comerç Electrònic i la Protecció de Dades li informem que totes les dades són emmagatzemades en un fitxer responsabilitat de l’Associació de Joves
Dirigents Catalans amb domicili al C/ Travessera de Gràcia 13, 1r 2a, 08021 Barcelona, amb la finalitat de gestionar les dades de les inscripcions de Curs de Dinamitzadors/res del PCEE Tarragona
2010 i per les activitats generals de la Jo-DiC. Pot exercir els seus drets, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit o per correu electrònic a info@jodic.cat ”
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-211. En el cas que es produís alguna anul·lació de les inscripcions abans de començar el Curs de Gestió i
organització de petites entitats esportives encara que sigui a última hora, ja sigui per motius de
malaltia o per causa de força major, caldrà presentar el certificat mèdic corresponent o el
justificant explicatiu a l’adreça de correu electrònica formacio@jodic.cat.
12. El dilluns 14 de juny, a partir de les 14:00h, es publicarà el llistat provisional d’admesos al curs a la
pàgina web www.jodic.cat. En els quals ja figuraran els suplents que tenen plaça i els que queden
en llista d’espera.
13. El criteri que s’utilitzarà per a seleccionar els suplents serà l’ordre d’arribada d’inscripció, donant
prioritat als suplents que estiguin inscrits primer.
14. El dilluns 21 de juny, a partir de les 14:00h, es publicarà el llistat definitiu de l’alumnat pel Curs de
Gestió i organització de petites entitats esportives TARRAGONA 2010 a la pàgina web
www.jodic.cat
15. També es comunicarà per correu electrònic a l’alumne/a i al/la coordinador/a responsable del
mateix/a, que la seva inscripció ha estat acceptada.
16. Podeu trobar al següent link tota la documentació tipus necessària per a la inscripció
http://www.jodic.cat/index.php?option=com_docman&Itemid=118
17. Totes les dades són emmagatzemades en un fitxer xifrat propietat de l’Associació de Joves
Dirigents Catalans a la seva seu del carrer Travessera de Gràcia 13, 1r 2a de Barcelona.
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