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GIRONA FC – VALÈNCIA CF 
• L'activitat consisteix en anar a l’estadi de Montilivi a veure el parit de lliga del Girona F.C. contra el València F.C.

• L’activitat està pensada per a joves de 12 a 35 anys. Ens cas de no cobrir totes les places s'obrirà l'activitat a
totes les edats. Només en aquest supòsit, si participés un menor de 12 anys, hauria de venir acompanyat del
pare, mare o tutor legal, i aquest serà qui es faria càrrec en tot moment del nen/a.

• El preu és de només 30€ per persona i les places són limitades. L'import inclou: L'entrada al partit, el transport
en autocar, l'assegurança, i el monitoratge. 

• Les inscripcions s'obriran a partir del dimarts 1 de febrer i es tancaran al esgotar les places. Tots els menors
d'edat han d'omplir l'autorització paterna.  

• En el moment de formalitzar la inscripció haureu de portar la següent documentació a l'Oficina de Jove de l’Alt
Empordà:

◦ Full d'inscripció degudament omplert.

◦ Fotocòpia del DNI i de la Tarja del Servei Català de Salut

◦ En cas de ser menor cal portar l'autorització paterna degudament omplerta.

◦ 30€ (preu de la activitat).

• Recordeu que cal portar el DNI i la Tarja del Servei Català de la Salut durant l'activitat.

• El 10 de març, sortirem tots plegats de la estació de BUS de Figueres. Preguem puntualitat, per respecte als
altres companys/es. 

• L’horari de sortida es notificarà tant bon punt la Lliga de Futbol doni a conèixer l’horari del partit. 

• No es tornarà la quota de l'activitat excepte en casos d'urgència degudament justificats, abans del tancament
de les inscripcions.  Un cop realitzat el pagament i reservada la plaça, no es retornarà l’import efectuat sota
cap circumstància aliena a l’organització passat l’1 de març, ja que ja s’hauran comprat les entrades. 

• Per qualsevol dubte, proposta o pregunta podeu adreçar-vos al tècnic/a de joventut del vostre Ajuntament, o
bé trucar al 972 67 37 28 Oficina de Joventut Figueres Alt Empordà.
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