Per poder realitzar la reserva del terreny, necessitem que ens proporcioneu:
Nom de l'entitat/Esplai/Agrupament:
Població, adreça i codi postal de l'entitat:
NIF de l'entitat:
Nom i cognoms del responsable de l'activitat:
Telèfon de contacte del responsable:
Adreça correu electrònic on enviar la documentació:
Número de participants ( número exacte ):
Dates i terreny escollit:

Dades per la facturació:
Nom, si s'escau, de la Federació/Associació:
CIF de l’entitat:
Població, adreça i codi postal:
Adreça de correu electrònic:
Fins que no tinguem les vostres dades, no podem començar el procés de reserva, de manera
que el terreny continua estan disponible per a qualsevol grup.
AUTORITZACIÓ:
a) L’acampada només està permesa a entitats infantils i juvenils.
b) L’entitat usuària haurà de concretar amb anterioritat el dia i la hora d’arribada i de
sortida, la forma de pagament, de l’import total, així com qualsevol altra necessitat
addicional.
c) Un cop feta la reserva us proporcionem el número de telèfon del propietari/a per
poder quedar amb ell/a i veure el terreny quan us vagi bé.
d) Anul·lació de l’estada: heu d’avisar a Acampada.org abans de la data límit que fixa el
contracte.
e) Famílies: Si la vostra estada finalitza amb famílies, ens ho heu de fer saber abans que
es redacti el contracte, ja que les famílies han de pagar un import proporcional i, mai
es podrà passar el màxim de places que té el terreny.
f) Cal realitzar el procediment adequat que indica el PROTOCOL davant la COVID-19.
ANUL·LACIÓ PER AFECTACIÓ DE LA COVID-19
a) Tan sols es pot anul·lar l’estada si el grup hi ha un cas de contagi.
b) Si la zona a on té la residència el grup o bé la zona on es realitza l’estada hi ha
restriccions de mobilitat
desplaçaments..
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HAUREU DE VISITAR EL TERRENY ABANS DE L’ESTADA
Per qualsevol dubte, el servei tècnic d'Acampada.org és de dilluns a dijous de 10 h a 14h i de
16h a 19h, i els divendres de 10h a 14h.
Seguim!

