#TornaBé 2017
Transport nocturn per a joves – Fires de Sant Narcís de Girona

Dades del/la participant
Nom i Cognoms:

DNI:

Telèfon de contacte:

Data naixement:

email:

Telèfon en cas d’incidència:

qui contesta:

Municipi:
Lloc de recollida:


22:30 - Breda (Av. Catalunya)



22:40 - Riells i Viabrea (Pavelló municipal)



22:45 - Sant Feliu de Buixalleu (Ajuntament)



22:50 - Hostalric (Escola CEIP Mare de deu dels Socors)



22:55 - Fogars de la Selva (Ajuntament)



23:00 - Massanes

He llegit la normativa del servei i em comprometo a complir-la.
Signatura.

................................................................................................................................................

Autorització (per a participants menors d’edat)
Jo

amb DNI

com

a

pare/mare o tutor/a,

Autoritzo al meu fill/a o tutelat/ada

a

utilitzar el servei de transport nocturn per a joves “TornaBé 2017” que organitzen
conjuntament els ajuntaments de Riells i Viabrea, Breda, Sant Feliu de Buixalleu,
Hostalric, Fogars de la Selva i Massanes per anar a Barraques de les Fires de Sant
Narcís de Girona la nit del dia 31 d’octubre (anada) i la matinada del dia 1 de novembre
de 2017 (tornada).
A la vegada declaro ser coneixedor/a de la normativa del servei i de complir-la o fer-la
complir al meu fill/a o tutelat/ada.

Signo la present autorització a

,

d

de 2017.

Normativa


No és permès beure, ni fumar, ni menjar dins l’autobús. S’habilitarà espai al
portaequipatges del bus. En cap cas es podran transportar begudes alcohòliques.



L’organització es reserva el dret d’acceptar aquells usuaris que tinguin un comportament
inadequat. La persona responsable del bus podrà expulsar del bus aquells usuaris que no
respectin la normativa, en el moment que ho cregui indicat.



El preu d’anada i tornada és de 4 €. Es cobrarà el tiquet en el moment de la inscripció.



Els tiquets són personals i intransferibles a altres persones.



Les inscripcions es realitzaran a l’ajuntament dels municipis participants al projecte
#TornaBé2017. S’ofereixen un total de 50 places en un únic autobús. Un cop cobertes les
places es tancaran les inscripcions.



Si el/la participant és menor d’edat, és necessari aportar una autorització dels pares o
tutors en el moment de la inscripció. Es facilitarà aquest document.



El servei es limita al transport. L’organització no es fa responsable de les incidències que
sorgeixin abans i després del transport.



Els horaris de recollida són aproximats. El bus farà parada als llocs habituals.



A partir de les 04:30 hores de la matinada s’iniciarà el viatge de retorn en ordre invers al de
l’anada. L’autobús no esperarà aquells usuaris que no siguin puntuals.



La utilització del servei comporta l’acceptació d’aquesta normativa.

