NORMES DE FUNCIONAMENT I INSCRIPCIÓ CAMPUS VELA 2022
Edat
Infants i joves de 10 a 17 anys, nascuts entre el 2005 i el 2012
Anul·lacions
- 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 les 8 a les 16.30 h i per correu electrònic
a: incidenciesesports@comuandorra.ad
- Sols s’acceptaran anul·lacions per motius de malaltia o per una causa de força major
presentant el certificat mèdic corresponent o el justificant explicatiu.
- No s’acceptaran els justificants mèdics ni els justificants explicatius un cop s’hagi iniciat
l’activitat
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)
Lloc i hora de sortida
El dilluns 11 de juliol, a les 8 h, de la parada de bus de baixada de l’Estadi Comunal
Joan Samarra. Cal portar el passaport.
Lloc i hora d’arribada
El dissabte 16 de juliol, a les 19.30 h, a la parada de bus de pujada de l’Estadi Comunal
Joan Samarra
Reunió
Es convoca a tots els inscrits a una reunió informativa el dimarts 28 de juny a les 20.30
h a la sala d’actes del Centre Cultural de La Llacuna
Informació
Telèfon 730 007 (El Rusc Servei de Joventut) o al telèfon 347 543 (Josep)
Allotjament i escola de vela
Al Port de la Selva ens a allotgem a l’Hostal La Tina (telèfon: +34 972 387 149) i l’escola
de vela és Windiscovery (telèfon: +34 972 387 468)

Sortida
L’11 de juliol, a les 8 h, de la parada de bus de baixada de l’Estadi Comunal Joan
Samarra Vila, parem a mig camí per esmorzar (s’ha de portar de casa o diners). A les
12 h arribarem, aproximadament, al Port de la Selva
Tornada
Sortirem de la platja el 16 de juliol, a les 15.30 h, i arribarem a Andorra la Vella a les
19.30 a la parada de bus de pujada de l’Estadi Comunal Joan Samarra Vila
Portar i recollir als nens
Si algun pare decideix portar directament el seu fill ha d’estar dilluns a les 12 h a
l’allotjament i per recollir-lo dissabte a les 15 h. Si us plau, si no feu la sortida o l’arribada
a Andorra demanem que ens ho comuniqueu
Diners
Els necessaris i justos per cobrir petites despeses (parada a mig camí el primer dia per
a esmorzar, comprar al supermercat, passejada pel poble, gelats, refrescos, ...). Els
monitors guardaran tots els passaports. I els diners als infants que vulguin
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT
Seran motius d’expulsió
 El consum de tabac, alcohol i/o altres drogues durant l’estada.
 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 de vela.
Seran motius d’amonestació
 No respectar les indicacions dels monitors.
 Desatendre la normativa interna del centre o de l’escola de vela.
 Malmetre les instal·lacions i material que s’utilitzi així com el medi ambient.
Material que s’ha de portar
Protector solar de mes 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
platja, tovallola de platja i tovallola per dutxar-se, pantalons llargs, jersei de màniga
llarga, gorra amb visera i pijama.

