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• L’activitat consisteix en ana  a passa  tot el dia a Po t vventr a Pa k (Taa  agona).

• L’activitat  està  obe ta  a  tothov  d'ent e  12  i  29  anys. Els  menors  d'edat  har an  de  po ta 
l’autorització,  signada  pe  els trto s/es legals. Es t acta d’rna activitat llir e,  tot i  qre hi  har à
dife ents cont ols pels veno s d’edat. aanvateix hi har à vonito s i  esponsables de l’activitat  al
lla g de tota la so tida. Sortirem tots plegats avb artoca  des de l’estació d’artobrsos de Figre es,
a les 7:00 h del vat en punt. Pe   especte als alt es covpanys/es, preguem puntualitat. L’a  ibada
està p evista a Figre es a les 22:30 h.

• Pe  aprnta -se a la so tida cal ovpli  el full d'inscripció, i po ta -ho jrntavent avb el comprovant
de pagament imprès a l'Ofcina Jove de l’vlt Evpo dà – Figre es, qre es t oba al c/ vnicet de Pagès
núv. 2. El pagavent de 25€ s’har à de  ealitza  pe  t ansfe ència bancà ia al  núve o de covpte
ES55 2100 0002 5702 0142 7864, avb el concepte NomCognom + OJ. Reco der de po ta  el DNI i la
Targeta CatSalut / Targeta sanitària i adjrnter les fotocòpies a la ftxa d’insc ipció. La plaça estarà
confrmada rn cop ent egada tota la docrventació, inclós el  esgra d banca i,  presencialment a
l’Ofcina Jove de l’vlt Evpo dà (Tsevp e i qran no s’hagin esgotat les places ante io vent). 

• v l’artoca ,  els  monitors/es  acompanyants us  informarem del  frncionavent de l’activitat,  dels
ho a is,  covençavent,  acabavent,  to nada...  Reco der  de   especta  les  indicacions  dels
vonito s/es acovpanyants.

• Les  places  són  livitades,  en  cas  de  drbte  sevp e  és   ecovanable  p egrnta  si  hi  ha  places
disponibles. En cas de no exhar i  les places, l’o ganització contevpla la possibilitat d’avplia  el
 ang d’edat dels pa ticipants.

• El  p er de la  so tida inclor  el  bus,  el  monitoratge i  l'entrada.  Un  cop  ealitzat  el  pagavent i
 ese vada la plaça, no es  eto na à l’ivpo t efectrat sota cap ci crvstància aliena a l’o ganització.

• El pe íode pe  insc ir e's covença l’1 de setembre i fnalitza el 30 de setembre de 2022.

• En frnció de la disponibilitat  i  de les insc ipcions pot have -hi  so tides des d'alt es prnts de la
cova ca, en tot cas novés està ga antida la so tida i to nada des de Figre es.

• Pe  a qralsevol drbte poder posa -vos en contacte avb l'Ofcina Jove de l’vlt Evpo dà avb les
dades qre apa eixen a per de pàgina.

INFORMvCIÓ
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