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● S’espera una participación activa en totes les activitats proposades entenent que darrera 

aquestes hi ha hagut una tasca de preparació i realització, així com una actitutd de respecte 

per el compliment del cotidia. 

 

- La trobada serà zero zero, és a dir no estarà permes el consum de begudes alcohòliques i 

estupafeents. Apalant a la responsabilitat de tots i totes els monitors i monitores. 

- Respectar les desicions preses per la comissió organitzadora així com les indicacions 

realitzades. 

- Respectar el descans de companys/es. 

 

● S’assegurarà plaça per aquell/a que s’hagi inscrit en el termini. Si ALGÚ que no s’hagi 

preinscrit durant el termini i desitjes asistir-hi haurà de posar-se en contacte amb la comissió 

i aquesta li farà saber si podrá venir o no en funció de les places que hi haguéssin. 

 

- Si hi haguessin participants que volguèssin pujar en un horari extraordinari hauran de 

notificar-ho a la comissió organitzadora (mitjançant l’inscripció). Aquestes persones es 

faran responsables del trasllat i del pagament de l’inscripció. 

 

- Es recomana que si es possible  la participació de la trobada sigui integral per així poder 

assolir els objectius plantejats per la comissió. Tot i així es deixarà els esplai que valorin 

si han de fer esplai o no (la comissió remarca que en el cas de que es fagi esplai sigui pel 

matí per així no perdre el fil conductor de la trobada). La comissió seguirà un timing fixat 

el qual s’hauran d’adaptar els participants que arribessin més tard provocant que 

s’haurà de pujar ens uns horaris conctrets per tal de no interrompre els blocs temàtics. 

 

 

● En el cas d’incompliment d’alguna de les normes es respondrà consequentment entenent 

que si l’infracció es molt greu no podría seguir la trobada. 

● La participación en un bloc temàtic és integra. S’haurà d’estar a tot el temps que duri aquest. 

 


