NORMES, BUS I MATERIAL:


No us inscrigueu a més d’un programa (vela, piragua, hípica, golf) en les
mateixes dates.



El pagament s’ha de fer en línia, mitjançant transferència bancària o targeta.



La inscripció es donarà per finalitzada amb la reserva de la plaça, una vegada
realitzat el pagament.



Si les places estan completes, us podeu inscriure igual en llista d’esperaa partir
de dia 25 d’abril. Heu de cercar dins la pestanya “escoles” a l’apartat “llista
d’espera” i cada club es posarà en contacte amb vosaltres per tal de facilitarvos una plaça si és possible.



Cada escola té unes places i dates assignades. Els alumnes inscrits com a
reserves poden ocupar les places buides del mateix curs o d'un altre.



Hi haurà bus de transport GRATUÏT a totes aquelles activitats que impliquin
sortir del seu poble. Es penjarà sa localització i horari de cada una a aquesta
mateixa plana web en un document informatiu quan estiguin els rajectes i
horaris comfirmats.

PER A TOTES SES ACTIVITATS, RECORDEU DUR
MENJAR PER DESPRÉS I BÒTIL D’AIGUA
VELA I PIRAGUA:
Sempre es navega amb salvavides (proporcionat per cada club), convé no separar-se
del grup i estar atent al monitor.
Es recomana dur calçat amb sola de goma, tovallola, gorra, roba de recanvi i crema
solar.

HÍPICA:
Ús obligatori del casc (proporcionat per cada club) i roba esportiva, estar atents als
monitors, no separar-se del grup i tenir un comportament amb l'animal adequat.

GOLF:
Tot el material de golf (pals i boles) serà proporcionat pel club. Estar atents als
monitors, no separar-se del grup i mantenir un comportament adequat.
Es recomana dur roba còmoda i sabatilles d'esport, gorra i crema solar al cas.
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