Sol·licitud del Carnet Bus de la Festa
Nom i cognoms
DNI
Any de naixement

(entre anys 1985 i 2000)

Edat

Telèfon
Correu electrònic
-Sol·licito que em tramiteu el carnet per poder utilitzar els serveis del Bus de la Festa
-He llegit i em comprometo a complir amb la normativa de normes bàsiques i de compliment
obligatori per als usuaris/es del bus de la festa.

Signatura
Data
En cas de ser menor de 18 anys, cal l’autorització dels pares o tutors legals
AUTORITZACIÓ
Jo......................................................
pare
/
mare
de.......................................
amb
DNI................................. autoritzo al meu fill/a, a utilitzar els serveis del Bus de la Festa que
organitza l’Oficina Jove de la Cerdanya.
En cas d’emergència, aviseu al telèfon:
MANIFESTO,
Que he llegit la normativa de normes bàsiques i de compliment obligatori per als usuaris/es del
Bus de la festa.
Que resta sota la meva responsabilitat qualsevol incident relacionat amb el meu fill/a i el servei
del Bus de la Festa.

Signatura
(Lloc)................................................................................(dia)..................de(mes).........de 2016

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud per tramitar el carnet:
-Sol·licitud / Autorització dels pares o tutors (en cas de menors de 18 anys)
-1 fotografia usuari/a
-Fotocòpia del DNI usuari/a i pares o tutors que signin l’autorització , en cas de menors de 18 anys.

Organitza:

Col·labora:

NORMES BÀSIQUES I DE COMPLIMENT OBLIGATORI PER ALS USUARIS/ES DEL
BUS DE LA FESTA
No es permet pujar a l’autobús amb begudes alcohòliques, ni altres de qualsevol tipus.
No es permet fumar dins el bus.
No es permet menjar dins el bus.
És obligatori deixar les motxilles a la bodega de l’autobús
Cal ser respectuosos amb el mobiliari, els treballadors, els usuaris,...
És obligatori portar el carnet del bus de la festa i el DNI per tal d’utilitzar el transport, si
no es porta ni el carnet de la festa ni el DNI, NO ES PODRÀ UTILITZAR EL SERVEI
Si el nombre de persones supera el nombre de places del bus, es farà un segon viatge.
Recordem que els horaris editats i difosos corresponen al primer viatge. Si no us heu
presentat a l’horari indicat, NO PODREU UTILITZAR EL SERVEI.
El Bus de la Festa farà un màxim de dos viatges d’anada i un màxim de dos
viatges de tornada.
L’ incompliment de qualsevol de les normes anteriors pot provocar la no admissió de
l’usuari al servei.
Per utilitzar el bus cal ser major de 16 anys o complir-los aquest 2016 i tenir fins a 30
anys (nascuts entre l’any 1985 i l’any 2000)
En cas que hi hagi qualsevol incident no serà responsabilitat ni de l’Oficina Jove ni de
l’empresa que ofereix el servei de transport.
Un agent de seguretat comprovarà que es compleixin totes les normes i en cas contrari,
ho notificarà al Consell Comarcal de la Cerdanya per tal que es procedeixi a inhabilitar
el carnet.

He llegit i em comprometo a complir amb la normativa de normes bàsiques i de compliment
obligatori per als usuaris/es del bus de la festa.

Signatura del pare/mare/tutor legal (EN EL CAS DE MENORS)

Signatura del participant

(Lloc)................................................................................(dia)..................de(mes)............................ de 2016

Organitza:

Col·labora:

