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Normativa
Informació general:
L’Agrupament Escolta Sant Antoni presenta el següent horari de les seves activitats. Cada dissabte de
16:30 a 19:00, una Excursió mensual, Campaments de Setmana Santa de cinc dies i Campaments d’Estiu
de 15 dies.
A principi de curs es reparteix un calendari amb les dates de les diferents activitats (caus, caus pel matí,
excursions, campaments,...), pel que no es trucarà per avisar d’aquestes activitats, a menys que pateixin
modificacions, ja que es dóna per entès que ja se sap.
Per demanar informació o aclariments d’una activitat o qualsevol cosa, el primer pas a seguir és
preguntar a un cap de la seva unitat, els quals repartiran els seus telèfons per tal de poder ser
localitzats. Només en el cas de no ser localitzats, i si és necessari, es podrà passar per la Secretaria del
Casal, ubicada al C/La Cera 46. El seu horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 16:30 a
19:00.
Obligacions:
1. Portar camisa i fulard.
Si no, disposa de camisa o fulard, s’ha de posar en contacte amb qualsevol Economista de l’Agrupament
després del cau per aconseguir el fulard. Per la camisa, parli amb els caps de la seva unitat o la podrà
comprar a la botiga Brownsea al C/Calabria 88. Amb horari comercial de dilluns a divendres de 16 a 21 i
dissabtes de 10 a 14:00.
2. Si no es va a l’excursió, avisar com a molt tard el dimecres de la mateixa setmana als caps de la seva
unitat. Si no és així, s’haurà de pagar la meitat de l’import d’aquesta. Els caps es comprometen a avisar
en una setmana d’antelació del preu, horari i lloc d’aquesta. De cara a campaments tan de Setmana
Santa o Estiu, s’haurà de realitzar una bestreta o paga-i-senyal de campaments, aquest sistema és per
estimar el nombre real de nens/es, nois/es que vindran de campaments per fer un pressupost més real
de l’activitat.
Les condicions de la bestreta seran les següents:
 Import a abonar serà un 25% del cost estimat dels campaments, aquest import serà
descomptat del preu total dels campaments.


Es realitzarà el pagament un mes abans de el començament de campaments.



Es realitzarà per ingrés al banc. El comprovant bancari ha d’estar el nom del nen/a i la seva
unitat. S’ha de donar el comprovant als caps de la unitat del nen/a.



Si no es fa l’import en el plaç que pertoca s’entén que aquest noi/a no vindrà de campaments.



Si un nen no realitza l’import de la bestreta i vol venir de campaments pagarà la totalitat dels
campaments més un plus adicional a l’import d’aquesta.



La bestreta no serà retornable tret de casos excepcionals i justificats.

3. Avisar si no es pot anar al cau, per tal de tenir un referent de quants nens/es assistiran.

2

4. No es pot portar:


Refrescos (només aigua i sucs de fruita)



Dolços (caramels, xiclets, pipes,...)



Diners



Joguines, consoles portàtils,...



MP3, iPods, CD,...



Mòbils



Navalles



Tabac

Si es porta qualsevol d’aquestes coses es requisaran i es retornaran al final del cau, excursió o
campaments. Menys el tabac que no és retornarà i serà destruït.
Recomanem: Que no es portin objectes de valor, que si es perdessin els caps no se’n farien
responsables.
Drets i Deures:
1. És un deure d’assistir a les reunions de pares i mares, per tal d’estar ben informat de les activitats dels
seus fills. Les reunions de pares i mares les trobareu planificades en el calendari de l’Agrupament i
rebreu una convocatòria prèvia d’aquestes reunions.
2. Respectar els terminis de pagament, per un bon funcionament de les diferents activitats.
3. Deure, de portar en els terminis previstos tota la documentació requerida pel desenvolupament de
l’activitat, com per exemple: Fitxa mèdica, targeta sanitària...
4. Rebre el calendari d’agrupament.
5. Dret de rebre informació de l’activitat del seu fill/a si hi ha modificacions de la planificació inicial. Com
també, de informacions logístiques de l’Agrupament com: dates de pagaments de campaments,
bestreta... que no estiguin al calendari d’agrupament.
6. Dret de rebre, el full d’excursió en el termini d’una setmana abans de l’excursió.

