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ACORD DE COL·LABORACIÓ  ENTRE L’ASSOCIACIÓ S’ALZINA I EL
GRUP EXCURSIONISTA ELS XOTS

EXPOSEN

Primer. Que l’Associació S’Alzina és una entitat privada sense ànim de guany,

que desenvolupa la seva tasca en l’àmbit dels esports de muntanya 

Segon. Que el Grup Excursionista Xots és una entitat privada sense ànim de

guany, que desenvolupa la seva tasca en l’àmbit dels esports de muntanya 

Per això, les dues entitats expressen voluntat de cooperació i col·laboració mútua

entre les dues entitats

ACORDEN

Primera. Objectius
Intercanvi d’activitats de les dues entitats independentment del nivell de l’activitat

o el caràcter de l’activitat ( oberta o tancada) , excepte les que siguin PLACES

LIMITADES , sempre donant preferència als socis del club que ha promogut

l’activitat , oferint les places vacants ( si es el cas) al XOTS O S’ALZINA una

vegada s’han tanca la llista

Segona. Inscripció a les activitats
Per inscriurer-se a les activitats qualssevol socis ha d’incriurer-se directament al

club que promou l’activitat : XOTS o S’ALZINA

1. Club S’ALZINA es obligatori apuntar-se el dimecres anterior a l’activitat

de 20 a 21 hr via telèfon móvil ( 627192147) o via correu electrónic

( salzina@salzina.org.es)

2. Club XOTS només si l’activitat ho específica ( normalment via web o anar

personalment al club)

Tercera. Marcs d’actuació de les entitats
Ambdues parts es comprometen a respectar els marcs d’actuació de cadascuna de

les entitats en el seu propi àmbit.

En totes les activitats els participants es regiran pel reglament intern i estatuts del

club promotor . Per exemple: signar l’entrada a l’excursió, seguir les indicacions

del responsable o guia de l’activitat, portar el material adequat, aportar els doblers

per la benzina del cotxes ( 4 eur), etc.
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Quarta. Carnet Federat Xots o S’Alzina
Tots els socis han de mostrar el mateix dia de l’excursió el carnet de Federat al

responsable de sortida 

Cinquena. Dret d’admissió i protecció de dades
Es competència de la junta directiva de cada club el dret d’admissió de persones

conflictives o problemàtiques 

Les dues entitats estan d’acord ,si fos el cas , de publicar fotos de les excursions

en les diferents webs ( S’ALZINA o XOTS)

 


