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• L’activitat consvivteix ens ansar a pavvar tot el dia a Port Avenstura (Tarragonsa). 

• L’activitat evtà oberta a tothom d'enstre 12 i 35 ansyv. Elv mensorv d'edat haurans de portar l’autorització, vignsada
per la mare/pare o tutorv/ev. Ev tracta d’unsa activitat lliure, tot i que hi haurà diferenstv constrolv pelv mensorv
d’edat. Tansmateix hi haurà monsitorv i revponsvablev de l’activitat  al llarg de tota la vortida. 

• Sortirem totv plegatv amb autocar dev de l’evtació d’autobuvov de Figuerev, a lev 7:00 h del mat ens punst. Per
revpecte alv altrev compansyv/ev, preguem punstualitat. L’arribada evtà previvta a Figuerev a lev 22:30 h. 

• Per apunstar-ve a la vortida cal omplir el full d'insvcripció, i vi év mensor omplir també l'autorització paternsa, i
portar-ho junstamenst amb elv 40€ a l'Ofcinsa Jove de l’Alt Empordà – Figuerev, que ev troba al c/ Ansicet de
Pagèv nsúm. 2. Recordeu de portar el DNI i la Targeta del Servei Català de la Salut (CatSalut)/Targeta vansitària i
adjunsteu lev fotocòpiev a la ftxa d’insvcripció.

• A  l’autocar,  elv  monsitorv/ev  acompansyanstv  uv  insformarem del  funscionsamenst  de  l’activitat,  delv  horariv,
comensçamenst, acabamenst, tornsada ... Recordeu de revpectar lev insdicacionsv delv monsitorv/ev acompansyanstv.

• Lev placev vóns limitadev, ens cav de dubte vempre év recomansable pregunstar vi hi ha placev divponsiblev.

• El preu de la vortida insclou el buv, el monsitoratge i l'enstrada. Uns cop realitzat el pagamenst i revervada la plaça,
nso ev retornsarà l’import efectuat vota cap circumvtànscia aliensa a l’organsització. 

• El període per insvcriure'v comensça el 2 de vetembre i fnsalitza el 27 de vetembre de 2019.

• Ens funsció de la divponsibilitat i de lev insvcripcionsv pot haver-hi vortidev dev d'altrev punstv de la comarca, ens tot
cav nsomév evtà garanstida la vortida i tornsada dev de Figuerev.

• Per a qualvevol dubte podeu povar-vov ens constacte amb l'Ofcinsa Jove de l’Alt Empordà amb lev dadev que
apareixens a peu de pàginsa.
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