Sortida a PortAventura
Programa

29 de juliol de 2021

08:50h Ens trobarem davant de Cal Jove per anar pujant a l’autocar
09:00h Sortirem cap a PortAventura!
10:30h Arribarem a PortAventura i, mentre esmorzem, una de les monitores anirà a buscar les
entrades i els tiquets pel dinar.
11:00h Entrarem al Parc per grups. Cada grup haurà de tenir almenys un telèfon mòbil amb el
número de l’Elena (responsable de Cal Jove) per si necessiten alguna cosa. El número és 699
399 716.
14:00h Anirem a dinar a l’Autoservei del Far West “The Old Steak House”. Allí us repartirem
els tiquets del dinar
19:45h Ens trobarem als vaixells teledirigits de la Mediterrània per tornar cap a l’autocar.
20:00h Sortirem cap a Torrefarrera
21:45h Arribarem a Cal Jove (l’hora és aproximada, si voleu saber exactament l’hora a partir
de les 20’15h podreu trucar a Cal Jove per saber-ho, 699 399 716)

Quin pot venir?
Tothom! Tot i que prioritzem la gent de Torrefarrera i el jovent participant de l’Estiu Jove 2021.
Les i els menors de 16 anys han de venir acompanyades d’una persona adulta, excepte en el
cas del jovent participant de l’Estiu Jove 2021.

Cal portar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esmorzar i una ampolla d’aigua
Gorra
Motxilla petita que puguem posar entre les cames a les atraccions
Crema solar
Respecte per l’entorn i per les persones
Responsabilitat
Puntualitat
Moltes ganes de passar-ho bé!!!

Com fer la inscripció: Omplir el següent full d’autorització i fer el
pagament a Cal Jove de dilluns a divendres de 12’15h a 14h o demanant cita prèvia.
*L’organització no es fa responsable d’objectes o diners perduts, cadascú es fa responsable de
les seves coses.
*La sortida es realitzarà si hi ha un mínim de 20 persones inscrites, sinó ens veurem obligades a
suspendre-la.

Entregar l’autorització abans del 26 de juliol de 2021 a les 13h a Cal Jove

AUTORIZACIÓ PUNTUAL PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT: SORTIDA A PORT AVENTURA PARK
(Menors de 18 anys que viatgin sols/es)
El Sr. Sra. ______________________________________, amb D.N.I. /Passaport

número

___________,

amb

_______________________________________

domicili
i

a
telèfon

__________________, en la seva condició de pare/mare/tutor/a (encerclar
el que correspongui) del menor / de la menor (nom i cognoms)
__________________________,

amb

D.N.I./NIE/Passaport

número

___________, AUTORIZA expressament, i sota la seva completa responsabilitat, el desplaçament d’aquest/a menor amb un servei d’autocar fins a
Port Aventura Park, estada al parc i la tornada a Torrefarrera el dia 29 de
juliol de 2021.
Així mateix també autoritzo al següent:
- Usar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat en cas de
necessitar atenció mèdica.
- Rebre petites cures i medicaments com analgèsics, antipirètics, i antiinflamatoris,
de formulació infantil i que es lliuren sense recepta per part dels dirigents.
- Intervenir quirúrgicament o prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del
corresponent equip mèdic en cas d’urgència.

- Conformitat a que el meu fill/la meva filla circuli dins el Parc de Port Aventura sense
acompanyament d’una persona adulta.
- Conformitat per poder realitzar i utilitzar material gràfic de les activitats en què
participa el meu fill/la meva filla per part de l’entitat i poder penjar-les en la seva
web i xarxes socials.

A _____________, a ___ de _________ de 2021
Signatura del pare, mare o tutor/a legal:

En cas de no haver un mínim de 20 persones inscrites no es realitzarà l’activitat.
S’informa que les dades de caràcter personal que inclou aquest document seran únicament tractades amb la finalitat de gestionar aquesta activitat en concret per a
menors sense acompanyant. Es procedirà a la seva destrucció desprès de la realització de l’activitat.

Recordar també que les persones menors de 16 anys (o 16 anys complerts aquest 2021) no
poden assistir a l’activitat sense acompanyament d’una persona adulta.

