NORMES D’INSCRIPCIÓ I FUNCIONAMENT
ESTADA MULTIESPORTIVA
AL PORT DEL COMTE 2022
1. Inscripcions

Pots entregar el full d'inscripció omplert amb la documentació
necessària al Centre Esportiu dels Serradells de dilluns a divendres
de 8 a 20h o per correu electrònic a esports@comuandorra.ad.
2. Edat
Infants de 8 a 13 anys. Nascuts del 2014 al 2009.
3. Informació complementària
El Departament d’Esports us farà arribar en un termini de set dies un correu
electrònic informant si tota la documentació presentada és correcta i confirmarà
la inscripció.
4. Anul·lacions i devolucions
- Totes les anul·lacions s’han de comunicar a l’administració del Departament
d’Esports del Comú d’Andorra la Vella, tel. 730 090 de 8 a 16.30 h i per correu
electrònic a: incidenciesesports@comuandorra.ad.
- Únicament existeix dret a la devolució dels imports abonats en el cas que
s’acrediti degudament la concurrència d’un motiu de força major, i en les
condicions previstes en la Normativa reguladora del procediment d’inscripció a
les activitats esportives, de lleure i d’adults ofertes, pel Comú d’Andorra la Vella.
5. Documentació que cal adjuntar
- Fotocòpia del Passaport.
- Fotocòpia del carnet de Salut.
- Fotocòpia del carnet de Beneficiari de la CASS.
(Aquesta documentació cal presentar-la en el moment de la inscripció.
No s’acceptaran inscripcions on no consti tota la documentació requerida.
- Full de desplaçament de la CASS.
(Cal presentar-lo el dia de la reunió de pares o el dia de la sortida).
6. Lloc i hora de sortida
El dilluns 4 de juliol, a les 8.30 h, a l’Estadi Comunal Joan Samarra (Avinguda
Salou núm.22).
7. Lloc i hora d’arribada
El divendres 8 de juliol ,a partir de les 17.30 h, a l’Estadi Comunal Joan Samarra
(Avinguda Salou núm.22).
8. Reunió
Es convoca a tots els inscrits a una reunió informativa el dimarts dia 28 de juny,
a les 19.30 h, a la Sala d’actes del Centre Cultural de la Llacuna.

9. Informació
Telèfon 730 090 (Centre Esportiu dels Serradells) o al telèfon 347 543 (Josep
Tudó).
10. Allotjament
Hotel Golf Port del Comte
11. Diners
Els necessaris i justos per cobrir petites despeses (gelats, refrescos,...). Els
monitors guardaran tots els passaports i els diners dels infants que vulguin.
12. Material que s’ha de portar:
- Protector solar de més de 30
- Crema hidratant
- 3 vestits de bany (mínim)
- Ulleres de sol
- Calçat per fer esport
- Xancles que subjectin bé el peu per navegar i xancles per la piscina
- Tovallola de piscina i tovallola per dutxar-se
- Pantalons llargs i jerseis de màniga llarga
- Gorra amb visera
- Pijama
- Bossa i/o motxilla per les excursions
- Samarretes esportives, pantalons curts i llargs
- Impermeable
- Frontals o llanterna
- Repel·lent pels mosquits
- Necesser amb raspall i pasta de dents, xampú, gel de bany, ...
- USB per les fotos de record
- Sac de dormir o llençols
13. Programació Activitats
Escalada, caiac, orientació, tir amb arc, excursions, circuit acrobàtic amb
tirolines, tubbies, festa musical, escape room i activitats de nit.
14. Normativa de funcionament
Seran motius d’expulsió
 Abandonar l’estada sense l’autorització d’algun responsable de
l’organització.
 Qualsevol manifestació excloent i/o agressiva envers companys/es,
monitors, personal del centre, monitors d’activitats o de l’entorn.
 Els robatoris dins del mateix centre o durant l’estada.
Seran motius d’amonestació
 No respectar les indicacions dels monitors.
 Desatendre la normativa interna del centre.
 Malmetre les instal·lacions i material que s’utilitzi així com el medi
ambient.

