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• L’activitat consisteix en anar a passar tot el dia a Port Aventura (Tarragona). 

• L’activitat està oberta a tothom d'entre 12 i 35 anys. Els menors d'edat hauran de portar l’autorització, signada
per la mare/pare o tutors/es. Es tracta d’una activitat lliure, tot i que hi haurà diferents controls pels menors
d’edat. Tanmateix hi haurà monitors i responsables de l’activitat  al llarg de tota la sortida. 

• Sortirem tots plegats amb autocar des de l’estació d’autobusos de Figueres, a les 7:00 h del matí en punt. Per
respecte als altres companys/es, preguem puntualitat. L’arribada està prevista a Figueres a les 22:30 h. 

• Per apuntar-se a la sortida cal omplir el full d'inscripció, i si és menor omplir també l'autorització paterna, i
portar-ho juntament amb els 40€ a l'Oficina Jove de l’Alt Empordà – Figueres, que es troba al c/ Anicet de
Pagès núm. 2. Recordeu de portar el DNI i la Targeta del Servei Català de la Salut (CatSalut)/Targeta sanitària i
adjunteu les fotocòpies a la fitxa d’inscripció.

• A  l’autocar,  els  monitors/es  acompanyants  us  informarem del  funcionament  de  l’activitat,  dels  horaris,
començament, acabament, tornada ... Recordeu de respectar les indicacions dels monitors/es acompanyants.

• Les places són limitades, en cas de dubte sempre és recomanable preguntar si hi ha places disponibles.

• El preu de la sortida inclou el bus, el monitoratge i l'entrada. Un cop realitzat el pagament i reservada la plaça,
no es retornarà l’import efectuat sota cap circumstància aliena a l’organització. 

• El període per inscriure's comença el 2 de setembre i finalitza el 27 de setembre de 2019.

• En funció de la disponibilitat i de les inscripcions pot haver-hi sortides des d'altres punts de la comarca, en tot
cas només està garantida la sortida i tornada des de Figueres.

• Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb l'Oficina Jove de l’Alt Empordà amb les dades que
apareixen a peu de pàgina.

INFORMACIÓ

OFICINA JOVE DE L'ALT EMPORDÀ 
C/ Anicet de Pagès, 2 · aserra@altemporda.cat · 972 67 37 28
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