ATENCIÓ NOTA INFORMATIVA IMPORTANT:

CONDICIONS DE LES EXCURSIONS
En totes les activitats programades per ANANT ANANT CAMINADES (AAc) es
participa de manera absolutament voluntària, i acceptant i assumint cada un dels
participants o acompanyants, l'exempció de qualsevol mena de responsabilitat a AAc,
ja que cada participant assumeix i accepta, en exclusiva, qualsevol risc, accident o
lesió de tota classe que poguera produir-se en eixes activitats.
La mera participació en eixes activitats significa l'acceptació expressa de
l'exempció de responsabilitat a AAc. AAc ha informat del que es transcriu (en cada
una de les pre-inscripcions es envia per correu-e)* i a més a més del fet que també hi
ha una assegurança específica i personal de la Federació d'Esports de Muntanya i
Escalada de la Comunitat Valenciana a la qual el participant en qualsevol activitat
d'AAc es pot subscriure per una mòdica quota anual.
A tota persona que no estiga federada, se li contractara una assegurança
d'assistència sanitària especifica per a l'activitat programada. L'import de la qual serà
a càrrec d'aquesta persona.
AAc ha contractat una assegurança de responsabilitat civil, que cobreix les
responsabilitats que se li puguen exigir a l'entitat per les actuacions del grup, deis
guies i monitors,o deis participants.
En les activitats que comporten desplaçament amb autobús, allotjament,
dinar, ... s'abonarà la quantitat establerta en el moment de la inscripció en concepte
de reserva de plaça. El pagament es farà en el termini indicat a cada activitat, tenint
en compte també el termini per a donar-se de baixa, fora del qual no es tornarà cap
quantitat. El cost total de l'activitat es decidirà en cada activitat. Si no es compleix
aquest requisit, la plaça passarà automàticament a una de les persones en llista
d'espera. En qualsevol cas, quan el mitja de transport siga l'autobús, totes les
persones que hi participen han d'assumir el cost TOTAL que s'estipule, amb
independència que algú li convinga més utilitzar vehicle propi.
L'organització estudiara de manera particular els casos en els quals la renúncia
es produïsca per una causa de força major, justificada de forma suficient.

ANNEX I
Desplaçament en vehicles particulars*.
Des de la caminada de novembre de 2.012, i a causa de l’augment del preu dels carburants,
s’ha acordat establir un preu per ocupant de cada vehicle, prenent de base 4 persones per
vehicle, que es pagarà directament al conductor de cada vehicle. Tot això d’acord amb la taula
següent:
Categoria

Quilòmetres

Preu per passatger

Categoria 1

Fins a 50 Km.

3,00 €

Categoria 2 De 51 a 100 Km.

5,00 €

Categoria 3 De 101 a 200 Km

8,00 €

En la web s’indicarà la categoria de cada caminada.

*(La nota es pot consultar en la web d'AAc, i ha sigut enviada per correu-e a tots els
caminant donats d'alta en Info Anant)

