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1.- Inscripcions i documentació 

 La inscripció només es farà efectiva amb el lliurament de tota la documentació, 
degudament emplenada, i un cop s’hagi realitzat el pagament íntegre de l’activitat. 

 Les places s’assignen per rigorós ordre d’inscripció fins a complementar les disponibles. 
La Fundació Verge Blanca es reserva el dret d’ampliar o disminuir el nombre de places 
d’una activitat o suspendre-la 

 Per al bon funcionament de l’activitat, és necessari que els participants incloguin en el 
formulari tota la documentació requerida. A l’inici de l’activitat, s’ha de fer arribar les 
autoritzacions originals. 

 La documentació sol·licitada respon al que estableix el Decret 137/2000, de 10 de juny, 
que regula les Activitats d’Educació en el lleure per a infants i joves menors de 18 anys 

 En la documentació d’inscripció, cal fer constar, per part del participant, qualsevol data 
d’interès, especialment les que fan referencia a la salut. 

 

2.- Anul·lació de l’activitat, no presentació o abandonament de l’activitat 

 En el cas que un participant decideixi no participar en una activitat o haurà de comunicar 
per escrit a la Fundació Verge Blanca per tal que es procedeixi a l’anul·lació de la 
inscripció. 

 El participant tindrà dret a la devolució de l’import satisfet segons aquestes indicacions:  
 Si l’anul·lació es produeix 30 dies abans de l’inici de l’activitat es retornarà el 90% de 

l’import 
 Si l’anul·lació es produeix en entre 30 i 15 dies abans de l’inici de l’activitat, l’import a 

retornar serà del 60% 
 En cas que l’anul·lació es produeixi 15 dies abans de l’inici de l’activitat no es retornarà 

cap import 
 En cas que la Fundació Verge Blanca anul·li l’activitat es retornarà el 100% de l’import 

satisfet  
 En cas de no presentació del participant a l’activitat, sense preavís, no es retornarà 

l’import d’inscripció satisfet. 
 En cas d’abandonament d’un participant durant el desenvolupament de l’activitat no es 

retornarà cap import d’inscripció. 

3.- Anul·lació i modificació d’activitats per part de la Fundació Verge Blanca 

 La Fundació Verge Blanca es reserva el dret d’anul·lar alguna de les seves activitats, així 
com de modificar algun dels aspectes previstos en elles i en la seva programació. 

 Qualsevol anul·lació o alteració significativa de l’activitat o de la seva programació, que 
es dugui a terme abans de l’inici de l’activitat, serà comunicada al participant i aquest 
tindrà el dret de poder anul·lar la inscripció. 

4.Normes durant el desenvolupament de l’activitat 

 Caldrà respectar l’horari establert d’inici i finalització de l’activitat 

 

 



 

Fundació Verge Blanca, Acadèmia 17, 25002 Lleida  www.vergeblanca.org fundacio@vergeblanca.org 
 

 Els participants hauran de respectar les normes de convivència establertes per part 

de l’equip de monitors/es relatives a l’obligació de participar a les activitats, a 

normes de conducta, a convivència i respecte vers l’equip de monitors/es i la resta 

de participants. 

 Els participants de l’activitat hauran de respectar les normatives i condicions d’ús de 

les instal·lacions en què es desenvoluparan les activitats. 

 No es subministrarà cap medicament, sense l’autorització corresponent. 

 Mentre es desenvolupi l’activitat, no es deixarà sortir cap infant del casal sense 

l’autorització dels pares i/o tutors. 

 Els nens/es no poden assistir al centre quan tenen febre o altres dolències 

 Les persones tutores dels infants i joves hauran de signar una declaració responsable 

coneixen els requisits i coneixen el context de pandèmia 

Requisits:  

 No tenir COVID-19 ni símptomes compatibles 

No haver conviscut ( o haver restat en contacte) amb persones positives de 

COVID-19 o simptomatologia compatible en els últims 14 dies 

Tenir el calendari de vacunes actualitzat 

En el cas de persones amb patologies prèvies ( població de risc) caldrà que un 

servei mèdic valori de manera individualitzada la idoneïtat de participar. 

 Per normativa interna de funcionament i per garantir l’adequat desenvolupament 

de l’activitat, no es permet que els participants duguin diners, telèfons mòbils, 

càmeres fotogràfiques, aparells de reproducció de música i etc..... La Fundació Verge 

Blanca no es farà responsable, en cap cas, de la pèrdua o incidències provocades en 

aquests efectes personals. 

 Qualsevol incompliment de les normatives establertes, pot derivar en l’expulsió del 

participant. Aquesta decisió serà comunicada als familiars o tutors legals dels 

participant. 

 

5.- Assegurances i assistència mèdica. 

 Si el nen/a es posa malalt es trucarà al telèfon de contacte que els pares/tutors ens 

han facilitat perquè passin a recollir-los. Si s’escau, els monitors/es del servei 

portaran el nen/a a un centre d’urgència. 

 Tots els participants disposaran d’una assegurança d’accidents i responsabilitat civil, 

tal i com preveu la normativa vigent. Aquesta està inclosa dins del preu de l’activitat. 


