Informació Estades Marines – Camps de Treball
Vies Braves 2019
Aquest document conté els termes i condicions d’inscripció i pagament que s’han de complir quan es
realitzen inscripcions a l’activitat “Camp de Treball Vies Braves” de 2019. Els termes i condicions que a
continuació s'indiquen són d’aplicació obligatòria.
Aquestes condicions regiran la relació contractual entre la persona usuària (entenent com a usuària
qualsevol persona física o jurídica que s’inscrigui en aquesta activitat) i l’Associació Mediambiental Xatrac
amb NIF G55014179, i domicili a la urbanització Font de Sant Llorenç (bústia 39) de Lloret de Mar (Girona).
Tota consulta o queixa relativa a aquestes condicions s’hauran de dirigir a les dades de contacte de les
entitats organitzadores: https://www.xatrac.org/ - https://viesbraves.com/

DATES DE LES ESTADES MARINES 2019


Del 29 de juny fins el 13 de juliol Estades Marines al terme municipal de Tossa de Mar.



Del 29 de juny fins el 13 de juliol Estades Marines al terme municipal de Llança.



Del 14 de juliol fins el 28 de juliol Estades Marines al terme municipal de Tossa de Mar.



Del 14 de juliol fins el 28 de juliol Estades Marines al terme municipal de Llança.

EDAT PARTICIPANTS i PLACES



Edat compresa entre els 14 i 17 anys.
Places limitades: 24 places per Camp de Treball. En cas de grups complets, es faran llistes d’espera
per ordre d’inscripció i pagament.

DESCOMPTES
Els socis de l’entitat tenen un 10% de descompte sobre el preu corresponent.

INSCRIPCIONS


A través de la web: https://www.xatrac.org/inscripcions-estades-marines-per-a-joves-2019/, seguint
les instruccions indicades.



Horari d’atenció al públic per les inscripcions de 10h a 14h.



Per dubtes i preguntes: 972.34.71.55 / 670.29.32.65 – info@lacasadelmar.cat

PAGAMENTS


Fins que no s’hagi realitzat el pagament de integra de la inscripció no serà vàlida.



La persona major d’edat que signa la documentació és la responsable de que s’efectuïn els
pagaments indicats.

Modalitats de pagament:


Per transferència bancària a: ES31 1491 0001 2230 0011 2886 (Atenció! És un nou número de compte
respecte l’any passat)



Indicant com a concepte “Estades Marines 2019 + Nom del participant".



Presencial a La Casa del Mar; en metàl·lic o amb targeta de crèdit/dèbit.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Caldrà que els pares o tutors legals aportin els següents documents abans de començar el casal.
Tots ells es poden descarregar a https://www.xatrac.org/inscripcions-estades-marines-per-a-joves-2019/ :
- Fitxa d’autoritzacions per a participar al casal on es detalla un resum de les activitats que es realitzen.
- Fitxa salut on es detallen els principals aspectes relacionats amb la salut relatius al nen/a.
- Protecció de dades de salut
- Autorització drets d’imatge.
- Una fotografia mida carnet.
- Fotocòpia de la targeta sanitària (CatSalut) o de l’assegurança/mútua corresponent.
- Comprovant de pagament corresponent (en cas de transferència bancària).
La manca d’algun d’aquests documents comporta que legalment el jove no pugui marxar a realitzar el camp
de treball.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ / NORMATIVA DE FUNCIONAMENT
Baixes i malalties:
Un cop formalitzada la inscripció, només en cas de baixa per malaltia (certificat mèdic) es retornarà el 100%
dels diners.
Un cop iniciat el casal:
- Les baixes posteriors a l’inici de l’activitat signifiquen la pèrdua del 100% de l’import.
- En cas de malaltia es retornarà el 100% de l’import de les setmanes no realitzades, en cap cas de dies
puntuals.
Expulsions per mal comportament:
En cas de mal comportament d’un jove, en primer lloc es parlarà amb els pares per mirar de corregir-ho. En
cas de que el comportament no quedi corregit es farà la devolució de les setmanes restants.
S’entén per mal comportament:
- Pegar a altres joves de manera reiterada.
- Interferir en les activitats de manera que impedeixi la dinàmica de les mateixes.
- Comprometre la seguretat d’altres joves, d’ell mateix o dels monitors.
- Qualsevol altra conducta que es consideri de la magnitud de les anteriors.
Temps lliure. Cada dia els nens gaudiran d’unes hores de temps lliure, durant les quals els nens/es restaran
sense vigilància.Els pares heu de donar permís (Fitxa d’autoritzacions) perquè els nens puguin anar sols a
voltar pel poble sense la vigilància dels monitors, en cas contrari els nens quedaran al recinte amb els
monitors.
Objectes personals. Xatrac disposa d’un espai destinat a la consigna d’objectes personals de valor, tals com
telèfons mòbils, càmeres de fotos i carteres, i no és fa responsable de la pèrdua o danys dels objectes que
no s’hagin entregat als monitors quan aquests ho hagin demanat.
L’ús de telèfons mòbils i altres aparells electrònics no està permès durant el transcurs de les activitats i està
restringit al temps en que l’equip dirigent ho consideri oportú, això no implicarà més de 2 o 3 dies al llarg del
camp i exclusivament a les hores de temps lliure. Els primers dies (4 o 5), no és podrà fer servir el mòbil ja
que volem fomentar la cohesió de grup. En tot moment, si els joves necessiten parlar amb els pares o alguna
altre necessitat que els monitors considerin, disposaran del mòbil de l’entitat per fer trucades.
Medicaments. Tots els medicaments s’hauran d’entregar el primer dia als monitors. Tal i com indica el decret
que regula aquest tipus d’activitats, l’automedicació dels menors queda prohibida durant el transcurs de les
mateixes i corre a càrrec de l’equip dirigent. En cas que algun participant estigui sota qualsevol tractament
o prengui medicaments de manera regular, cal especificar-ho correctament a la Fitxa de Salut.
El tabac, l’alcohol i les drogues queden totalment prohibits en tot moment i seran motiu d’expulsió directa
del camp.
Dormir. Serem també estrictes amb el respecte de les hores de son i amb el comportament responsable de
tots els participants.

Reglament intern. A l’inici dels camps de treball es farà una explicació sobre el reglament intern que els
regeix i que caldrà complir durant tot el període.
L’incompliment de les normes internes o la falta de respecte cap a un membre de l’equip de dirigents o cap
a un/a company/a és motiu d’expulsió del camp de treball.

