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• L’activitat consvivteix ens ansar a evquiar elv diev 18 i 19 de Febrer de 2023 a l’evtació d’evquí La Molinsa.

• Sortirem totv plegatv de la  evtació de BUS de Figuerev el 18 de febrer a lev 6:00h.  Per revpecte alv altrev
compansyv/ev, preguem punstualitat. I tornsarem a Figuerev el 19 de febrer a lev 20:00h.

• L’activitat evtà pensvada per a jovev de 14 a 29 ansyv. Ensv cav de nso cobrir totev lev placev v'obrirà l'activitat a
totev lev edatv. Nomév ens aquevt vupòvit, vi participév uns mensor de 14 ansyv, hauria de vensir acompansyat del
pare, mare o tutor legal, i aquevt verà qui ev faria càrrec ens tot momenst del nsens/a.

• Totv elv mensorv d'edat requereixens l'autorització del pare/mare/tutor, que haurà de ver vignsada.

• La vortida insclou el vopar del 1r dia i l’evmorzar del 2ns dia, la revta d’àpatv elv haurans de portar elv participanstv.

• Cadavcú v’ha de fer revponsvable de portar el veu equip d’evquí.  Ev recomansable portar-ho tot dev de Figuerev
per aproftar l’evtada al màxim i evtalviar dinserv i tempv, tot i que també ev pot llogar a pivtev.

• Pensveu ens ansar bens equipatv. Év molt aconsvellable dur guanstv, ullerev de vol, gorro, cavc, i proteccionsv, crema
pelv llaviv, crema de protecció volar, ansorac, mitjonsv de recansvi, etc. Ens defnsitiva, tot allò que ensv ajudi a aïllar-
nsov del fred i a tensir unsa bonsa jornsada d’evquí. També caldrà portar mavcareta pel transvport (buvov).

• Recordeu de portar el DNI i la Tarja del Servei Català de la Salut vempre a vobre. 

• Revpecteu vempre lev insdicacionsv delv monsitorv/ev acompansyanstv i delv treballadorv de pivta.

• A  l’autocar,  elv  monsitorv/ev  acompansyanstv  uv  insformarans del  funscionsamenst  delv  horariv  d’evquiada,
comensçamenst, acabamenst, tornsada, etc.

• Lev insvcripcionsv v'obrirans a partir de lev 9:00h del dimartv 24 de genser de 2023 i ev tanscarans el divensdrev 10
de febrer de 2023 a lev 20:00h.

• El preu év de 150€ i insclou: Transvport, 2 Forfaitv, Avveguranscev, Allotjamenst, Evmorzar i Sopar. NO ev tornsarà la
quota de l'activitat  excepte vi ev vuvpèns l’activitat, o ens cavov d'urgènscia degudamenst juvtifcatv i abansv del
tanscamenst de lev insvcripcionsv.  Uns cop realitzat el pagamenst i  revervada la plaça, nso ev retornsarà l’import
efectuat vota cap circumvtànscia aliensa a l’organsització. 

• Per tal de formalitzar la insvcripció, heu d'adreçar-vov a l'Ofcinsa Jove de l'Alt Empordà (Ansicet de Pagèv, 2 ·  telf.
972 67 37 28), amb el full d'insvcripció degudamenst omplert, elv dinserv correvponsenstv, i unsa fotocòpia del DNI i
la Tarja vansitària.
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