INFORMACIONS I CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA
D’ECOACTIVITATS ESTIU 2020
-

Les activitats estan adreçades al públic en general. El programa d’Ecoactivitats permet la
participació de nens i nenes a les activitats, sempre i quan hi hagi un adult que realitzi
també l’activitat i que es faci responsable d’ells

-

La inscripció es fara preferiblement a través del portal de tràmits de La Paeria. Si per
qualsevol qüestió no es pogués fer per internet es podrà fer la consulta per telèfon al
973.700.455 o al 973.232.559

-

En cas que no puguis assistir a una activitat, et demanem ens ho facis saber al més aviat
possible per poder alliberar la plaça.

-

L’organització es reserva el dret a suspendre l’activitat si no hi ha un mínim d’inscrits o a
modificar la data per causes de força major.
ASPESCTES RELACIONATS AMB LA COVID-19

-

La realització de les activitats d’estiu està subjecta a l’evolució de la crisi de la Covid-19 i
a les indicacions de les autoritats públiques i sanitàries.

-

Cada participant en l’activitat haurà de portar la seva pròpia mascareta (obligatòria a
partir dels 6 anys) i es comprometrà a complir amb els protocols de prevenció i
seguretat, que des de l’organització es comunicarà a l’inici de cada activitat.

-

Si la persona inscrita a l’activitat conviu o té contacte estret amb una persona que hagi
donat positiu de Covid-19 o amb símptomes compatibles en els 14 dies anteriors a la
realització de l’activitat no podrà participar a l’activitat.

-

En el cas que algun participant presenti símptomes compatibles amb la Covid-19 no
podrà participar a l’activitat.

-

L’organització es reserva el dret d’admissió si no es compleixen els requisits.
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