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"ACTIVITATS PER A JÓVES" 
 

  
Programa Programa Programa Programa dirigit a joves nascuts entre 2001 i 2003dirigit a joves nascuts entre 2001 i 2003dirigit a joves nascuts entre 2001 i 2003dirigit a joves nascuts entre 2001 i 2003    

    
AAAACTIVITCTIVITCTIVITCTIVITAAAATTTTSSSS::::    
  

CamÍ de SANTIAGO 1 GRUP (12 dies) De l‘1 al 12 juliol 

Campament Multiaventura 1 TORN (1+10 dies) 16 de juliol al campus de Vera i del 17 
al 25 a Cantabria 

  
• Activitats programades en funció de l’edat del participant. 

  
NNNNÚMERO DE PLAÚMERO DE PLAÚMERO DE PLAÚMERO DE PLACECECECES OFERTADS OFERTADS OFERTADS OFERTADEEEESSSS::::    

 
ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITAAAATTTT PlaPlaPlaPlacecececessss 

Camí SANTIAGO 25 
Campament Multiaventura 50 

  
• Si no es cobreixen el mínim de places ofertades, l’organització es reserva el dret de 

suspendre l’activitat. 
 

PPPPREREREREUUUUS EDICIÓ S EDICIÓ S EDICIÓ S EDICIÓ 2012012012018888::::    
  

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITAAAATTTT ParticipantParticipantParticipantParticipant 

Camí SANTIAGO 375 € 
Campament Multiaventura 425 € 

 
• Inscripció: del 5 al 8 de juny en la web: www.upv.es/eestiu  (Activitats per a Jóves) i en la 

intranet per als membres de la UPV 
  

CCCCRITERIRITERIRITERIRITERIS DS DS DS D’’’’ADMISIÓADMISIÓADMISIÓADMISIÓ::::    
    

1. Familiars (fills, germans o tutelats legalment) dels membres de la UPV (PDI, PAS i alumnes 
de Grau o màster oficial). 

2. Membres Alumni Plus. 
3. Participants de l’Escola  d'Estiu a les dos últimes edicions. 

 
• En el cas que el número de sol·licituds dels membres de la UPV supere al de places 

ofertades, l’organització establirá els criteris d’admisió. 
 
• L’organizatció es reserva el dret a acceptar participants fora de les bases, per causes 

degudament justificades. 
 

• És imprescindible que ens facen arribar còpia del DNI i de la targeta SIP quan es realitze 
la inscripció dels jóvens. 
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• Publicació d’admessos: 15 de juny, a la web: www.upv.es/eestiu i tauler d’anuncis de 
l’Escola  d’Estiu. 

 
• El pagament ha de realitzar-se mitjançant el document que facilitarà l'organització. La 

renúncia a la plaça, haurà de ser comunicada a l'Escola d'Estiu al més prompte possible, a 
fi de poder assignar la plaça vacant. 

 
• El pagament de la quota comprendrà totes les despeses derivades de les activitats; així 

mateix, es facilitarà a cada participant dues samarretes. 
 

• El material personal de cada participant és responsabilitat d'ell mateix, en el seu ús, 
guàrdia i custòdia. 

 
• Hi ha un Reglament de règim intern de l'Escola d’Estiu a la disposició dels pares en 

www.upv.es/eestiu  
 

• La L'assistència mèdica és a càrrec de l’assegurança mèdica familiar, per la qual cosa han 
d'incloure el número de la Seguretat Social o assegurança privada del participant en la 
sol•licitud d'inscripció; no obstant això, els serveis mèdics de la Universitat Politècnica 
garanteixen l'atenció mèdica primària. 

 
• La sol·licitud de preinscripció suposa l’aceptació de les presents bases. 

 
 

  
 
  
  

DATES A TENIDATES A TENIDATES A TENIDATES A TENIR EN CR EN CR EN CR EN COMPTEOMPTEOMPTEOMPTE:::: 
 
Del 5 al 8 de juny: Presentació de sol·licituds. 
El 15 de juny: Publicació llistat d’admessos i generació dels rebuts. 
El 21 de juny: Reunió de Pares al Saló d’Actes de la ETSID (Edifici 7B) 
  
 

 
 


