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B UTL L E T Í (ANNEX)

Setembre 2019

ASOCIACIÓ AMICS DE LA NAU GRAN

ATENCIÓ DEL DESPATX TANT PERSONAL COM PER TELÈFON 963 82 86 80
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 10:30 a 12:30. Els dimecres de 9:30 a 12:30.
PÀGINA WEB: amigosnaugran.org. CORREU ELECTRÒNIC: amigosnaugransuscripciones@gmail.com.
DOMICILI: Av. Tarongers, s/n. Campus Tarongers de la Universitat de València. Aulari Sud, corredor central.

NORMES PER QUÈ REGIRÀ EL CURS 2019-2020
Les normes que presentem tenen com a objectiu que es coneguen aquells aspectes més significatius que afecten i
faciliten el bon funcionament de l'associació.

PAGAMENT QUOTA ANUAL
La quota anual, corresponent a l'actual curs, es passarà al cobrament, a l'entitat bancària on es troba domiciliat el rebut, a
partir de la segona quinzena de setembre. Els associats, que no tinguen domiciliat el rebut, hauran de fer efectiva la quota
anual (30 euros) abans del 30 de setembre del 2019 en el compte de l'associació TITULAR: AMICS NAU GRAN.BANC DE
SANTANDER ES11 0049 6722 0625 1001 3698; en cas de no fer-ho causaran baixa en l'Associació. Este compte exclusivament es destina a este fi.

HORARI DEL DESPATX
L'horari del despatx de l'Associació, tant per a atenció personal com telefònica, serà de dilluns a divendres de 10:30 a
12:30 menys els dimecres en què serà de 9:30 a 12:30. Fora d'este horari no serà possible contactar amb el despatx.

NORMES QUE CALDRÀ SEGUIR EN TOTES LES ACTIVITATS
Les inscripcions, llevat que es comunique una altra cosa, es portaran a terme de forma presencial o per telèfon. El primer
dia de la inscripció, excepte s'indique el contrari, es reservarà el 25% de les places per a les sol·licituds per telèfon. La inscripció per als senderismes avançats i per a l'assistència al teatre es podrà portar a terme també per correu electrònic
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). Per a l'assistència Les Arts es realitzaran les corresponents inscripcions tant
presencialment, per telèfon o per correu electrònic. En el cas que el nombre d'entrades concedides siga menor que el d'inscripcions, es procedirà a realitzar un sorteig, tenint en compte que els no beneficiats tindran preferència per a assistir a les
següents representacions, o si és procedent participar en el sorteig, de forma que els que ja hagen assistit passarien a ocupar els últims llocs en els corresponents sortejos.
Renúncia a l'activitat. Els associats inscrits en qualsevol activitat i que no puguen acudir a la mateixa, deuran, amb la suficient antelació, notificar-ho al despatx perquè la seua plaça puga ser ocupada pels associats en llista d'espera i d'acord
amb el lloc que en ella ocupen.
No presentar-se a l'activitat sense haver renunciat. En el cas que l'associat inscrit en una activitat no acudisca i no haja
avisat, no podrà inscriure's en les tres posteriors convocatòries corresponents a una activitat semblant.
Associats en llista d'espera. Els associats en llista d'espera en una activitat només podran acudir a ella si se'ls notifica
des del despatx que poden fer-ho, a causa de lei la s renúncies produïdes.
Inscripcions que pot portar a terme un associat. A l'hora de realitzar una determinada inscripció, cada associat podrà
inscriure's, únicament, a si mateix i a un altre associat; en el cas d'un viatge, senderismes o qualsevol activitat oberta també
els associats podran realitzar la seua inscripció de la persona acompanyant, encara que no siga associat.
Inscripcions en activitats que requerisquen pagament. Una vegada confirmada la inscripció en qualsevol activitat de
pagament (teatres, senderismes, viajes…) s'haurà de fer efectiu l'import indicat per transferència bancària, al compte que
s'indica en el butlletí, en un màxim de TRES dies laborables. En el cas de no fer-ho, la seua plaça passaria a ser ocupada
pels que es troben en llista d'espera. Si es realitza el pagament per un altre sistema diferent de la transferència bancària
s'haurà de comunicar inexcusablement, i de forma urgent, al despatx per telèfon o per correu electrònic
(amigosnaugransuscrpciones@gmail.com).
Inscripcions a tallers: El nombre màxim de tallers a què es pot inscriure cada associat és de tres. No entren en este
còmput les activitats realitzades en col·laboració amb altres entitats, així com els que es porten a terme en sessions mensuals, alternatives o de curta duració com per exemple La Tertúlia, Llegint el cine, Taller de Microrrelato, Papiroflèxia, les
organitzades per la vocalía de solidaritat… Quan es realitze un taller de forma quadrimestral a la seua conclusió es podrà
realitzar la inscripció en un altre de la mateixa duració. Només poden acudir als tallers els associats als que li'ls confirme
(pel despatx) la plaça. Una vegada cobert la quota d'inscripció per a cada taller, s'obrirà una llista d'espera no superior a
deu associats, de forma que en el cas de produir-se alguna baixa es comunicaria, per a poder assistir al taller, als que es
troben en dita llesta, d'acord amb l'orde que ostenten en la mateixa. Si un associat acudix al taller sense estar confirmada la
seua inscripció causarà baixa en el citat taller per a tot el curs. Els que en cursos anteriors han participat en un taller i volen
seguir en el mateix, deuran igualment inscriure's si volen seguir acudint. En alguns tallers s'indicarà el nombre de places
que es reserven per als que volen seguir en el mateix. Els assistents als tallers hauran d'acudir cinc minuts abans de l'inici,
a fi d'evitar, una vegada començat, les molèsties que ocasiona tant als assistents com a qui ho impartix. Els tallers són gratuïts sent impartits de forma altruista pels associats que els impartixen.

SOBRE VIATGES
En els viatges en bus (i per als senderismes i els passejos per la ciutat) caldrà estar en el punt de partida quinze minuts
abans del començament del viatge o del passeig.
A l'hora d'inscriure's:
• S'ha d'indicar amb exactitud el nom i els cognoms que figuren en el DNI o en el passaport. Qualsevol variació d'eixos
dades produirà problemes si precisa utilitzar l'assegurança, passar una frontera o viatjar amb avió, ja que, inclús, en el cas
de passe d'una frontera o que el viatge siga amb avió, es podria negar el passe de la frontera o el viatge amb avió, a aquella persona les dades de la qual no foren coincidents amb els continguts en el seu DNI o passaport.
• Cal donar el nom, adreça i telèfon d'un familiar o amic que no viatge, per si sorgira algun problema que requerira el
seu coneixement o presència.
• Es comunicaran també les al·lèrgies o intemperàncies que es tinguen, perquè l'agència, que porta el viatge, puga comunicar-ho als restaurants en què s'haguera contractat menjars durant el viatge.
• Si l'activitat requerix ús d'autobús, caldrà triar la corresponent plaça per a tot el viatge. Pel fet que, en el primer dia d'inscripció es reserva el 25% de places per al telèfon, el seient, en estos casos, s'adequarà a eixe tant per cent. De manera
que, per exemple, si s'oferixen 48/50 places els inscrits per telèfon tindran disponible les places 15,16, 17, 18, 31, 32, 33,
34, 47, 48, 49 i 50.
• Per als viatges amb tren o avió es reservaran les places oferides en el butlletí, sent el preu total l'assenyalat en el mateix. Si una vegada completades eixes places, i davant del nombre de viatgers en espera, haguera possibilitat d'augmentar
alguna plaça, s'hauria de contactar amb RENFE o amb la corresponent companyia aèria a fi de vore si es podria comptar
amb eixa plaça. I en eixe cas saber si ha variat el preu del bitllet amb respecte a l'inicial. D'acord amb això abans de la inscripció definitiva, es comunicaria als interessats les noves condicions. En el cas d'acceptar-les es portaria a terme la corresponent inscripción.
• Quan els viatges siguen amb tren o avió, o si es considerara necessari, es realitzarà una reunió informativa amb els
viatgers a fi de donar-los dades i normes per a la realització del viatge (hora a què caldrà estar en les estacions ferroviàries
o aèries; places dels bitllets ...). Reunió que serà informada amb suficient antelació.

HABITACIONS
Sobretot, s'oferiran habitacions dobles. També, encara que seran poques, individuals. S'indicarà també si l'hotel admet l'estada en habitació triple. En tots els casos es donarien els preus per persona.
L'Associació no portarà a terme cap gestió en el cas que alguna persona desitge compartir habitació, havent de ser l'interessat qui busque la persona corresponent.

PAGAMENT DELS VIATGES
El pagament dels viatges i del senderisme, llevat que s'indique el contrari, es realitzarà al compte de BANKIA TITULAR
PROGEST CONSULTORÍA I SERVICIS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885

ASSEGURANCES
En el preu total dels viatges està inclòs l'assegurança de viatges i el de cancel·lació per causa justificada, havent de presentar, en el cas de no poder viatjar, tots els documents que exigisca l'assegurança a fi de demostrar la impossibilitat de realitzar el viatge.
En alguns viatges (bé per preu o oferir-se amb prou temps d'antelació) s'oferirà la possibilitat de contractar (opcionalment)
un assegurança a tot risc que cobrix l'anul·lació del viatge per qualsevol circumstància, sense presentació d'informe o document algun, sempre que siga fins a 24 hores de l'inici d'este. En estos casos es tornaria l'import total pagat menys el deu
per cent corresponent a la franquícia. Este assegurança hauria de dur-se a terme el mateix dia de la inscripció i en l'agència
corresponent, les dades del qual s'indicaran als interessats.
Ha de quedar clar que qui contracte esta assegurança especial seguirà comptant amb els dos anteriors (de cancel·lació i
viatge).
La persona que haja de fer ús de qualsevol assegurança haurà de posar-se en contacte amb l'agència que porta el viatge,
ja que l'associació no portara a terme cap tramitació en este sentit.

