NATURTRESC
SISTEMA D'INSCRIPCIONS
Hi ha dues possibilitats:
1. A través d'internet
2. Pel sistema antic
1) A TRAVÉS D'INTERNET
Per mitjà de la pàgina web del Naturtresc (www.euro-senders.com/naturtresc) es tindrà
accés a un formulari per fer la inscripció.
El formulari demanarà unes dades imprescindibles per poder cursar el formulari (nom
complert, domicili, districte postal, telèfon i DNI). Un cop reomplert el formulari amb totes
les dades que s’hi demanen s’haurà de fer el pagament de la inscripció pel sistema de
Paypal.
El formulari permetrà realitzar la inscripció de fins a tres persones simultàniament i efectuar
el pagament de les tres inscripcions juntes.
El sistema Paypal permet fer el pagament de dues formes:
a. Per mitjà del compte que l’inscrit pugui tenir amb Paypal (Paypal és com un banc).
b. Per mitjà de qualsevol de les targetes de crèdit habituals (VISA, Master, etc.).
Un cop efectuat el pagament l’inscrit rebrà un rebut conforme ha pagat i la inscripció
quedarà enregistrada en ferm.
En el moment d'accedir al formulari es tindrà a la vista el nombre de places que queden
disponibles.
De la mateixa manera que el nombre total de participants a cada excursió està limitat, el
nombre de places disponibles pel sistema d'internet també estarà limitat.
Quan s'acabin les places disponibles el sistema informàtic oferirà la possibilitat d'entrar en
una llista d'espera per poder tenir accés a les places que puguin quedar disponibles.
El fet d'entrar en llista d'espera no significa altra cosa que el que diu el nom "llista d'espera"
no s'ha de fer cap ingrés i fins que des de l'organització no es truqui per telèfon a la
persona interessada i se li confirmi que té una plaça disponible no s'ha de fer cap gestió.
Aquest sistema es posarà a l’abast dels interessats a partir de les 10 hores del primer dia
laborable de la setmana de l'excursió i estarà disponible les 24 hores del dia fins que
s'esgotin les places disponibles o, com a màxim, fins a les 24 hores del dijous de la
setmana de l'excursió.

2) PEL SISTEMA ANTIC
Per tal de donar opció de poder-se inscriure a les persones que no tenen accés a l’internet
hi haurà un nombre de places reservades especialment per aquestes persones.
El procediment serà el mateix que fins ara s'aplicava, és a dir:
 Les inscripcions es faran a partir de la data indicada a cada excursió (solament els
laborables de les 17 a les 21 hores) s'ha de trucar i fer la pre-inscripció al tel.: 616 672
173.
 Aquest telèfon solament està operatiu en l'horari indicat, els dies laborables previstos
per a realitzar pre-inscripcions, a més dels dilluns laborables de les 17 a les 21 hores per
a informació general.
 Posteriorment s'ha de confirmar la pre-inscripció fent un ingrés de 20 euros al c/c ES58
0081 0142 7100 0144 2547 del Banc de Sabadell. No es pot fer l'ingrés abans de fer la
pre-inscripció. Solament es pot fer transferència si és fa a través de la mateixa entitat
bancària.
 La data límit per efectuar l'ingrés és el dijous anterior a la sortida. A l'ingrés cal fer
constar el nom del/dels pre-incrit/inscrits.
 Si a la data indicada no es té constància d'haver-se fet l'ingrés, es considerarà que la
plaça deixa d'estar reservada i, sense més avís, s'assignarà a altres pre-inscrits en llista
d'espera.
Quan es produeixi una baixa la organització trucarà per telèfon, per rigorós ordre d’ingrés,
als components de la llista de espera de qualsevol dels dos sistemes per oferir la plaça
vacant.

ASSOCIACIÓ D'ENTITATS
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Més informació:
 Trucar solament els dilluns per la tarda de les 17 a les 21 hores al tel. 616 672 173.
 correu electrònic: asenexba@euro-senders.com
 Internet: www.euro-senders.com/naturtresc

