AUTORITZACIÓ BUS DE LA FESTA 2019
Jo____________________________________ amb DNI ____________________ com a pare/mare/
tutor legal del o la menor ________________________________ amb DNI ___________________
autoritzo a que viatgi amb el servei de: BUS DE LA FESTA per la festa major de ________________
de data ( ___ / ___ / 2019)i declaro que és major de 13 anys.
I per la present declaro conèixer, acceptar les condicions i normatives d’ús del servei (que consten al
web ja.cat/busfesta) i em faig responsable del compliment d’aquestes (informant i fent-ne
corresponsable al/la menor):
-

-

-

Comprar el bitllet d’1€ de cost per viatge d’anada i/o tornada per utilitzar el servei
Mostrar el DNI al conductor/a abans de pujar a l’autobús per part del/la menor
Que s’autoritza per la present l’utlització del BUS de la festa per anar i/o tornar de la Festa
Major indicada. Aquesta autorització només serveix per aquest menor i aquesta festa.
Que no és permès portar substàncies que generin adicció, ampolles de vidre o altres
materials que suposin un risc
No es toleren comportaments inadequats i és motiu per denegar l’accés al BUS.
L’entrada al bus de la festa es regularà sota criteri del conductor/a segons dret d’admissió
(veure protocol). L’usuari pot exercir el seu dret de reclamació si s’escau davant l’Ajuntament
de Sort i/o Consell Comarcal del Pallars Sobirà per les vies legals establertes.
Que cal respectar l’horari establert pel servei d’autobús, ja que no s’esperarà a cap usuari,
encara que s’hagi indicat que es vol fer viatge d’anada i tornada en l’autorització.
No es notificarà als tutors la denegació del servei per algunes de les càuses previstes a les
normes i/o la pèrdua del transport i per tant serà responsabilitat del/la jove i els seus tutors
acordar un transport alternatiu si s’escau.
Oficina Jove del Pallars Sobirà, organisme depenent del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i
de l’Ajuntament de Sort, no es responsabilitzen d’un mal ús del servei ni de possibles
incidències derivades, sent els responsables els mateixos usuaris i/o tutors legals.

Indico a continuació els viatges autoritzats:

▢
Anada
▢
Tornada
Sort, __ d’__________ del 2019
Firma (obligatòria) del pare / mare / tutor legal

