Observacions per a la preinscripció a la XVIII Trobada del Voluntariat Lingüístic
Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats
Biar, del 25 al 28 d’octubre de 2018

Requisits per a participar en la Trobada
-

ser majors d’edat
estar o haver estat inscrits en un programa de voluntariat lingüístic a qualsevol de les
universitats de la Xarxa Vives
preinscriure’s i tenir el vistiplau de la universitat de pertinença
acceptar les “Obligacions de les persones participants” detallades més avall

Formulari de preinscripció: “Preinscripció a la XVIII Trobada del Voluntariat Lingüístic
Universitari de la Xarxa Vives d’Universitats”
Termini de preinscripció: dimecres 10 d’octubre.
Admissió: Les places són limitades i s’assignaran per ordre rigorós de preinscripció a les
persones que complisquen els requisits, una vegada obtingut el vistiplau de la universitat
d’origen. Us confirmarem per correu electrònic si hi esteu admesos, o no.
Serveis i activitats incloses: La inscripció inclou l’allotjament, les activitats de formació i
dinamització i les menjades, excepte el dinar del dijous 25 d’octubre.
Aportació: Una vegada admesa la preinscripció, us informarem del número de compte pel
procediment que s’indicarà per a fer l’ingrés de l’aportació màxima de 35 euros per a les
despeses de la Trobada. No es faran devolucions.
Transport: Per compte de les persones participants. Algunes universitats organitzen el
transport dels voluntaris i voluntàries a la Trobada. Consulteu al servei lingüístic de la vostra
universitat.
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Equipament i documentació necessària: passaport o document d’identitat vàlid i no caducat,
targeta sanitària, tovallola, xancles de dutxa, roba d’abric*, calcer de muntanya o esportiu*,
impermeable*, barret o gorra*, ampolla d’aigua gran (1,5 o 2 litres)*, barretes energètiques*,
motxilla* i llanterna.
(*Sobretot per a les excursions per la muntanya)
Responsabilitat de les persones participants
-

La participació en aquestes activitats és voluntària i sota la responsabilitat de les persones
participants. Cadascuna de les persones inscrites participa en les activitats de la Trobada
sota la seua responsabilitat individual i accepta totes les obligacions descrites en el
formulari de preinscripció. Assumeixen que, per les característiques pròpies d’aquestes
activitats i per ser realitzades en un entorn natural o urbà, no poden estar exemptes de risc
i l’accepten.

-

Les persones participants es fan responsables dels danys i perjudicis que puguen ocasionar
a altres participants, a ells mateixos o a terceres persones físiques o jurídiques. Qualsevol
abús comportarà la pèrdua immediata de la condició de voluntaris i del dret de participar en
les activitats i serveis, inclosos els transports i l'allotjament.

-

En el cas de les excursions o rutes, les persones que decidisquen participar-hi han d’estar en
les condicions psíquiques i físiques necessàries per a la pràctica de les activitats triades i es
comprometen a seguir les indicacions dels guies. Han de ser conscients de la seua capacitat
i preparació per a afrontar la dificultat de la caminada, i han de vetlar per la seua integritat
física durant tot el recorregut. Han d’assumir-ne els riscos i preocupar-se de dur-hi el
material necessari per a l’activitat.

-

En el cas de les excursions en un entorn natural, són recomanades únicament per a
persones que, a més d'estar habituades a l'esport, hagen realitzat una preparació prèvia
escaient. Les persones no acostumades a caminar o amb problemes de salut que
desaconsellen realitzar esforços importants s'han d'abstenir de participar-hi. En cas de
dubte, han de consultar el propi metge sobre la conveniència de participar-hi.

-

Les persones inscrites es comprometen a seguir les indicacions dels organitzadors, dels
dinamitzadors dels tallers i dels guies de les rutes, i a posar en el seu coneixement tota
circumstància que intensifique els riscos de les activitats. La responsabilitat dels
organitzadors cessa en cas de desobediència.
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-

És obligat guardar un respecte absolut a les més essencials normes de companyia, de
respecte per les instal·lacions on es desenvolupa la Trobada, per la ciutat, la natura, les
propietats i els conreus per on s'esdevinguen les activitats. En les rutes o excursions, cada
participant ha de mantenir el contacte visual amb el guia del grup per evitar perdre's. En els
trams i cruïlles amb trànsit rodat s'ha de respectar el codi de circulació.

-

L’organització recomana als participants la subscripció d’una assegurança que cobrisca els
riscos de les activitats de muntanya.
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