
 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ / NORMATIVA DE FUNCIONAMENT  

Aparells electrònics:  

RocRoi  no és fa responsable de la pèrdua o danys dels telèfons mòbils o aparells similars que  portin els infants.  

Entrega i recollida dels infants:  

- Les famílies o tutors legals acompanyaran els infants a les oficines de RocRoi i els recolliran a la Base 

de Roc Roi que hi ha a la Platja de Ribes Roges.  

- En el cas dels nens que marxin sols o amb una persona que vingui puntualment, caldrà indicar-ho 

expressament al full d’autorització. En el cas que el casal ja s’hagi iniciat, caldrà indicar-ho mitjançant un 

document a part signat per els pares o tutors legals, aquest document es pot aportar físicament o per 

correu electrònic.  

- En cas de RETARD per part dels pares o tutors legals a les:  

- Entregues al Casal: Els pares o tutors de l’infant, l’acompanyaran fins a les instal·lacions de la 

platja i notificaran l’entrega als monitors.  

- Recollides al Casal: Tots aquells nens sense autorització firmada conforme poden marxar 

sols a casa, romandran a la Base de RocRoi. S’avisarà a les famílies o tutors legals dels infants 

perquè vinguin a recollir-los tan aviat com sigui possible.  

Cancel·lacions, baixes i malalties:  

Un cop formalitzada la inscripció, es retornarà el 100 % dels diners a totes les cancel·lacions fetes  amb 7 dies o 

més d’antelació a l’inici del Casal. 

Tota cancel·lació feta amb 6 dies o menys d’antelació a l’inici del Casal, es retornarà el 50 % dels diners. Abans 

de començar el Casal, només en cas de baixa per malaltia (amb certificat mèdic) es retornarà el 100% dels diners.  

Un cop iniciat el casal:  

- Les baixes posteriors a l’inici de l’activitat signifiquen la pèrdua del 100% de l’import.  

- En cas de malaltia (amb certificat mèdic)  es retornarà el 100% de l’import de les setmanes no 

realitzades, en cap cas de dies puntuals.  

Els infants que estiguin malalts no han d’assistir al Casal, tant per evitar risc de contagis amb els seus companys 

com per poder rebre l’atenció necessària.  

Tan aviat com algun infant presenti símptomes de malaltia, s’avisarà a la família perquè vinguin a recollir-lo.  

Expulsions per mal comportament:  

En cas de mal comportament d’un nen, en primer lloc es parlarà amb els pares per mirar de corregir-ho. En cas 

de que el comportament no quedi corregit es farà la devolució dels diners de les setmanes restants. 

 S’entén per mal comportament:  

- Pegar a altres nens de manera reiterada.  

- Interferir en les activitats de manera que impedeixi la dinàmica de les mateixes.  

- Comprometre la seguretat d’altres nens, d’ell mateix o dels monitors.  

- Qualsevol altra conducta que es consideri de la magnitud de les anteriors.  


