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SORTIDA DE ROL EN VIU

• L'activitat consisteix en anar a la casa de colònies de Santa Eugènia d’Agullana i els organitzadors atorgaran un
rol amb unes funcions i objectius per cadascú, que hauran d’haver complert al final del cap de setmana. Els
organitzadors faran una explicació prèvia abans de l’activitat, per aquells que no tinguin massa experiència en
el camp del Rol en viu.

• Aquesta  activitat  la  fem conjuntament  amb joves  procedents  de  diferents  pobles  de  la  comarca  de  l'Alt
Empordà,  i està destinada preferentment a persones d'entre 14 i 35 anys. Tant mateix, es podrà obrir a altres
edats per a cobrir possibles places sobrants.

• El preu és de 40€ per persona i les places són limitades.

• El preu inclou: berenar i sopar del dissabte, estada a la casa de colònies, esmorzar del diumenge.

• L'activitat es realitzarà des del dissabte 20 de maig, des de les 10:30 fins diumenge 21 de maig a les 12:30.

• Recordeu portar el DNI i la Tarja del Servei Català de la Salut durant l'activitat.

• Les inscripcions s'obriran a partir del dissabte 18 de març i es tancaran al cobrir les places.

• En el moment de formalitzar la inscripció haureu de portar a l'Oficina de Jove:

◦ Full d'inscripció degudament omplert.

◦ Fotocòpia del DNI i de la Tarja del Servei Català de Salut

◦ En cas de ser menor cal portar l'autorització paterna degudament omplerta.

◦ 40€ (preu de la activitat).

• Per qualsevol dubte, proposta o pregunta podeu adreçar-vos al tècnic/a de joventut del vostre poble, o bé
trucar al 972 67 37 28, o venir presencialment a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà.

• No es tornarà la quota de l'activitat excepte en casos d'urgència, justificats i fins a 10 dies abans de la sortida.
• En cas de no arribar al mínim de participants (a data 5 de maig), l’organització es reserva el dret d’anul·lar

l’activitat, fent el retorn del preu de l’activitat presencialment a l’Oficina Jove de l’Alt Empordà.

INFORMACIÓ
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