Agrupament Escolta Rocafort
c/ Girona 4 08440 Cardedeu
http://rocafort.webs.com

ORMES GEERALS

L’Agrupament Escolta Rocafort està inscrit individualment com associació juvenil amb el nº
2054 del Cens de la Secretaria General de Joventut, i és membre de l’Associació “Acció
Escolta de Catalunya” (A.E.C.) i “Asociación Scout De España” (A.S.D.E.).
• QUOTES I DESPESES GEERALS
Quota trimestral per membre inscrit de l’Agrupament:
Trimestre (4 trimestres/any)
49,27€ c.u.
44,39€ c.u.
40,62€ c.u.

Individual
Amb un germà inscrit
Amb dos o més germans

El curs consta de quatre quotes trimestrals. Aquesta quota trimestral serveix per cobrir les
despeses generals de l’Agrupament, lloguer, subministrament elèctric, material comunitari i
altres despeses que se’n derivin del funcionament de l’entitat, segons aprovació del pressupost
anual.
S’ha d’abonar per domiciliació bancària, amb venciment el dia 1 dels mesos desembre, març,
juny i setembre, a trimestre vençut.
L’Assegurança Anual Obligatòria de Responsabilitat Civil de Danys a Tercers de
l’Agrupament Escolta Rocafort i la Quota Anual Obligatòria Associativa d’Acció Escolta
de Catalunya és de 35€/curs i s’abonarà amb un rebut amb data de venciment 1 de febrer.
Els rebuts domiciliats tornats deuran ésser satisfets, preferiblement, en efectiu a Tresoreria, o
d’altre manera acordada, i seran incrementats amb les despeses de devolució aplicades per
l’entitat bancària. L’acumulació d’un segon rebut tornat podrà ser suficient causa de baixa
(Estatuts de l’Agrupament Escolta Rocafort, Article 42.b).
OCTUBRE NOVEMBRE
inici de
curs

RESUM DE QUOTES PER A U CURS
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• SORTIDES I CAMPAMETS
Les sortides d’un dia o cap de setmana es pagaran apart, en el moment de trobar-se i no
inclouen el menjar (fora de que es digui el contrari). El preu compren generalment: el
transport , el cost del lloc on es dormi i material general.

Es prega es doni l’import exacte als nens/es per que els donin als responsables.
Per poder participar en les sortides caldrà que obri en poder dels caps les còpies del permís
patern, de les fitxes sanitàries, vacunes i targeta sanitària original obligatòria.
Amb la deguda antelació s’informarà de les sortides, lloc i preu.
Per assistir a Campaments de Setmana Santa i Estiu s’ingressarà l’import total abans del fi
del termini definit.
La baixa d’última hora d’assistència a campaments representarà la devolució dels diners que
el Consell d’Agrupament acordi, tenint en compte els motius i el marge un cop tancada la
comptabilitat a fi de campaments.
• ORMES DE FUCIOAMET
Eines d’identificació:
Es portarà camisa i fulard (qui en tingui) a totes les activitat i polo i fulard a les activitats de
caire associatiu (A.E.C. - A.S.D.E.).
Camisa d’Unitat + insígnia Rocafort
Preu del polo
Preu insígnia nova

20€
20€
2,5€/c.u.

A tota sortida cal portar el material individual que recomanin els Caps de cada Unitat i com a
mínim es portarà sempre: camisa, botes de muntanya (no us recomanem calçat esportiu per
caminar, només com a calçat de recanvi), mitjons de recanvi, motxilla adient al nen/a,
capelina i cantimplora.
No es permet portar vidre, llaunes de refresc, llaminadures, diners ni telèfons així com cap
tipus de dispositiu electrònic a excepció de la càmera fotogràfica.
Com a norma general de conducta al Cau no es veu alcohol ni es fuma, i no es diuen paraules
mal sonants. Es demana als pares i acompanyants respectin aquestes normes quan esperen als
nens/es o quan estiguin a l’interior o compartint activitats.
Per qüestions relacionades amb sortides o de funcionaments habituals us heu d’adreçar als
Caps de les Unitats corresponents dels nens/es, per temes d’administració al responsable de
Secretaria i per qüestions de caire econòmic al responsable de Tresoreria.
Quan considereu que teniu alguna cosa que no fem servir i la voleu donar a l’Agrupament,
consulteu-ho primer, a fi d’evitar-vos transports inútils.
Tota baixa ha de ser comunicada a Secretaria i formalitzada amb els papers corresponents a fi
de suspendre l’emissió de rebuts.
Nota: Tots els impostos poden ser modificats per ser actualitzats als costos reals dels
assumptes a ells vinculats.

A Cardedeu, desembre del 2012

