
Inscripció Excursió a la Molina curs 2017-2018 
Dissabte 03 de març de 2018 

Termini d’inscripció per a socis els dies 19, 21, 22 de febrer de 16:30 a 18:00h. 
i el dia 26 de 16:30 a 18:00 per als no socis. 

 Els menors de 3 anys abonaran 2,00€ de l’assegurança si no ocupen plaça. 

 No es podran apuntar menors sense autorització paterna a favor d’un adult. (Punt nº4 de les 
condicions generals). 

 Cada família que s’inscrigui ho haurà de fer personalment a la sala de l’AMPA per estricte ordre 
d’arribada. En cas de no poder assistir personalment ho podrà fer amb autorització per escrit segons 
formulari. I cada família nomes podrà inscriure a dues famílies per autorització. 

 No es reserven places, s’han d’abonar en el moment de l’ inscripció. 

 Les places s’assignaran per rigorós ordre de recepció d’inscripcions. Fins no tenir ple un autocar no es 
donaran places d’un altre. 

 Malgrat estiguin assignades places d’un autocar, si no es plena aquest autocar no sortirà i es tornarà 
el import de l’excursió al que hi hagin reservat plaça en aquell autocar que no es ple. 

 Preguem que per facilitar i agilitzar els tràmits porteu l’import exacte. 

 El preu dels socis es de 12,00€ per persona els associats i 19,00€ els no associats- 
ES PREGA PORTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ I AQUEST FORMULARI PLE, A EXCEPCIÓ DE LES CASELLES 
EN NEGRETA: 

o DNI ORIGINAL DE LES PERSONES A INSCRIURE. 
o LLIBRE DE FAMILIA PER FILLS QUE JA NO ESTUDIEN A L’ESCOLA. 
o FOTOCOPIA DEL DNI DE L’INTERESAT A LES AUTORITZACIONS, TANT DE MENORS, COM PER 

INSCRIURE FAMILIES QUE NO PODEN VENIR A FER-HO PERSONALMENTE A L’HORARI 
ESTABLERT. 

Hora de sortida Badalona (Porta Avinguda Caritg): 7:00h. Es prega estiguin abans d’aquesta hora.  

Nº AUTOCAR:  Nº PLACES D’ADULT  

 Nº PLACES DE NEN:  

  

  

  

NOM I COGNOM:  DNI  PLAÇA  

  DNI  PLAÇA  

  DNI  PLAÇA  

  DNI  PLAÇA  

  DNI  PLAÇA  

  DNI  PLAÇA  

Nº MOVIL CONTACTE (obligatori)  

HE REBUT DE LA QUANTITAT DE  

  EUROS 

EN CONCEPTE DE PLACES D’AUTOCAR PER L’EXCURSIÓ A LA NEU. 
SIGNATURA DEL INTERESSAT SEGELL DE L’AMPA 

 
 
 
 
 
 

 

La signatura de l’interessat implica l’acceptació de les normes que apareixen en el revers d’aquest rebut 



 
 
 
 
 

CONDICIONS GENERALS EXCURSIONS 2018 

1. El pagament de les places d’autocar serà l’estipulat segons contracte adjunt i serà diferent depenent de 

l’excursió i destinació organitzada. 

2. L’AMPA està en tot moment exempt de responsabilitat civil de la totalitat del grup, només fa d’intermediari 

entre el servei d’autocar i els usuaris del mateix. 

3. Tota reserva de plaça haurà de ser signada amb el nom i cognoms i DNI com acceptació d’aquestes condicions 

generals detallades en aquest document, així com pagar les places d’autocar sol·licitades en el moment de 

formalitzar la reserva. 

4. No podrà viatjar cap menor d’edat sinó és en companyia i responsabilitat dels seus pares o tutors legals. 

5. Aquesta excursió es EXCLUSIVA per a socis de l’AMPA. 

6. Els menors de 3 anys no ocupen plaça. Hauran d’anar asseguts a sobre dels seus progenitors. 

7. Com família de l’AMPA s’entén 2 progenitors i els fills que tinguin en comú. Si un progenitor no pot venir a 

l’excursió, podrà determinar a una altre familiar per suplir aquesta absència.  

8. Es obligatori portar la cartilla de la seguretat social o mútua de tots els membres de la família, per prevenció. 

9. En cas d’anul·lació de la reserva només es retornarà l’import de la mateixa si es fa amb 5 dies d’antelació a la 

sortida, assumint un cost de 6€. Per despeses de gestió i anul·lació, si no es respecten aquest terminis la 

despesa d’anul·lació serà de l’import del 100%. Només en cas de no existir gratuïtat o promoció especial en la 

sortida. 

10. El servei de menjar, etc. No està inclòs en la sortida i són responsabilitat de cada  família. AMPA , posa a 

disposició de les famílies informació del lloc, així com de rutes i restaurants de la zona. Aquest servei s’oferirà 

sempre sota petició. 

11. L’AMPA sol·licitarà al conductor de l’autocar parades obligatòries per poder accedir al WC Públics. 

12. L’activitat es podrà cancel·lar per inclemències meteorològiques sense donar cap dret  de indemnització mes 

que el retorn de l’import abonat. 

13. Malgrat estiguin assignades places d’un autocar, si no es plena aquest autocar no sortirà i es tornarà el import 

de l’excursió al que hi hagin reservat plaça en aquell autocar que no es ple. L’Associació no se’n fa càrrec 

d’abonar les places lliures. No pot assumir aquest cost. 

 

 


