
2) NORMES INTERNES

Tots els interns han d'obeir a l'organització general de les pràctiques sense afectar-ne el bon
funcionament.
Estem molt atents a les nocions de respecte, ciutadania i convivència.

L'alumne es compromet a respectar:
• Les normes de vida i higiene
• La imatge dels cursos (vestiment + actitud)
• Horaris
• Instruccions dels educadors
• Els equipaments i locals posats a disposició

Els telèfons mòbils només es permeten durant 1 hora al final de la tarda. Per a qualsevol
altre ús pot ser requisat.

Els organitzadors dels cursos Andorra Sports Camp es reserven el dret d'interrompre el curs
per incompliment de les normes internes i d'informar als pares.

En aquest cas, les despeses de retorn de l'alumne aniran a càrrec de l'estudiant o del seu
representant legal.

En inscriure un menor d'edat als nostres cursos, pares, tutors, representants legals o
gestors accepten la possible execució de la seva responsabilitat civil i es comprometen a
assumir-ne les conseqüències.

L'organitzador declina tota responsabilitat per actes de vandalisme, destrucció dolosa o
robatori comesos per un aprenent durant la durada de la seva pràctica.

L'organitzador declina tota responsabilitat en cas de robatori o dany d'objectes que no li
hagin estat encarregats. També es recomana que els estudiants no portin objectes de valor
(telèfon mòbil, videojoc).

Els diners de butxaca no estan subjectes a la responsabilitat dels supervisors sinó del vostre
fill.

Es pot exigir a l'organitzador, en cas d'urgència, les despeses en nom seu (metge,
farmàcia), que hauran de ser reemborsades al final del curs.

Descàrrega de responsabilitat
Quan deixeu o recolliu el vostre fill, és obligatori avisar a un membre de l'organització.



Tots els menors deixats davant de l'estadi abans de l'horari oficial no estan sota la nostra
responsabilitat (externa) i cap d'ells pot marxar sense el seu representant legal.

En cas de negligència o culpa per part de l'organitzador, aquest queda cobert per una
assegurança de responsabilitat civil.

Qualsevol altre accident i/o incident haurà d'estar cobert per l'assegurança personal del
participant.
El pare o la persona adulta responsable del menor es compromet a contractar una
assegurança de responsabilitat civil abans del curs en nom del seu fill.

Signatura obligatòria dels pares, precedida de les paraules "bo per a autorització"

Fet a                                       /     /


