
PRIMER ACCÉS A L’OFICINA VIRTUAL DEL CLUB NATACIÓ BADALONA

Amb la voluntat de facilitar als nostres socis i sòcies l’accés i la gestió als serveis que ofereix el
nostre club, i d’una millor comunicació, ens fa molta il·lusió informar que s’ha posat en
funcionament una aplicació online, que permetrà, un cop més, fer un salt de qualitat a la
nostra entitat

Les funcions inicials actives que tindrà aquesta oficina virtual s’aniran ampliant de manera
progressiva.

Per accedir-hi per primer cop cal seguir les següents instruccions:

1. Via web des d’un ordinador, cal anar a la direcció:
http://gpasport.miclubonline.net/

Via app cal descarregar-la primer al mòbil
(mirar pàgina: instal·lació APP)

2. Si en algún moment es requereix el codi
de club, aquest és: G66B4PDf31

3. Un cop dins l’aplicatiu cal prémer a l’opció
“Recordar Contrasenya”

4. Introduïm l’email que es va facilitar al club quan es va fer la inscripció i premem
enviar.
En cas de no recordar-lo o no informar-lo en el seu moment, cal posar-se en contacte
amb secretaria, o bé per correu electrònic a cnb@cnbadalona.cat o bé per telèfon al
933843413.

Una família comparteixi un mateix correu electrònic, s’enviarà un email per cada
membre amb el seu usuari i clau. Els menors de 16 anys no tenen accés a l’aplicatiu,
però es podran afegir al perfil d’un dels tutors, en pròximes actualitzacions.

http://gpasport.miclubonline.net/
mailto:cnb@cnbadalona.cat


5. En pocs segons rebrem un correu electrònic que ens indicarà el nostre número
d’usuari i un enllaç per posar una contrasenya.

Aquesta contrasenya ha de ser numèrica i d’entre 6 i 8 dígits. El Club no coneixerà mai
aquesta clau.

6. En aquest moment ja podrem accedir al sistema amb:

● el codi d’usuari (número de soci) o bé el nom d’usuari (un cop l’hàgim informat a
l’app, dins l’apartat les meves dades, on posa àlies).

● i la contrasenya que hem escrit.



QUÈ HI TROBAREM?

Aquesta app, de moment, ens permetrà:

● Les meves dades: permet canviar algunes de les dades personals registrades al club, així
com posar un àlies (nom usuari) per accedir al sistema.

● Canviar la contrasenya

● Activitats/Reserva: permet veure les activitats de gimnàs de club i fer-ne una reserva o
cancel·lació. També reservar embarcacions d’aigua (caiacs, SUPs). Disposa de filtres per
categoria.

● Les meves reserves: es poden veure les reserves actives i en cas necessari fer-ne
modificacions o cancel·lacions. Cal tenir present, que per tal de no perjudicar altres
usuaris, el fet de no anul·lar una reserva a temps, pot fer que el programa limiti les
reserves de l’usuari en qüestió, durant un cert període.

● Les meves pròximes quotes: els càrrecs que pròximament m’arribaran

● Avisos de cancel·lació

● Bústia de suggeriments

● Avisos: missatges com el whatsapp sobre notícies del club. Les generals sempre es
rebran, les específiques es podran activar o desactivar segons convingui a l’usuari/ària
(natació, vela, social…).
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1l App o cerca MiClubOnline a
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