PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER
A LES ENTITATS
PARTICIPANTS

SANTA EULARIETA
Dissabte 21 i diumenge
22 de març

Participants.
Podran participar de l’activitat els joves majors de 14 anys. Els participants s’han
d’inscriure prèviament..
Els i les joves hauran de ser membres de qualque entitat juvenil. Són vàlids els grups
organitzats de joves com associacions juvenils o prestadores de serveis a la joventut.
També poden participar els usuaris dels casals de joves o dels serveis d’informació
juvenil (SIJ). Els participants han d’estar sota la responsabilitat d’un monitor o dels
responsables de la seva entitat. (Al full d’inscripció ha de figurar el nom de la persona,
major d’edat, responsable que acompanya als joves)
Les inscripcions poden fer-se als casals de joves i als SIJ (Servei d’Informació Juvenil).
Les associacions i entitats juvenils també podran encarregar-se de les inscripcions dels
seus membres.
Els i les menors d’edat hauran d’entregar una autorització dels pares, mares o tutors per
poder participar a l’activitat.
Es poden inscriure fins el dimecres 19 de març. El dijous, el personal de l’organització,
passarà a recollir les inscripcions pels diferents centres. Cal enviar un email a
cjmenorca@gmail.com

o posar-se en contacte amb el Consell de la Joventut de Menorca

telefonant al Casal de Joves de Ferreries o el d’Es Mercadal (971374049, 971154304)
per concretar l’hora per passar a recollir les inscripcions.

Desplaçaments.
Per arribar a Es Mercadal el dissabte 21 de març es recomana emprar el transport públic,
concretament els busos de línea que surten a les 10 hores del matí de Maó i de
Ciutadella. Un cop arribats a Es Mercadal, a la mateixa estació agafaran un bus
llançadora que els portarà a Santa Eularieta.
Es recomana que els grups participants es trobin a les 9:30 a un lloc concret dels seus
respectius pobles (el Punt Jove, el Casal de Joves, el cau dels Escoltes, etc... ), i
posteriorment parteixin tots junts cap a l’estació d’autobusos. Es seguirà el mateix
procediment per la tornada. Els busos llançadora partiran de Santa Eularieta a les 16

hores cap l’estació d’Es Mercadal. Damunt les 17 hores arribaran els busos de línea a Es
Mercadal que hauran sortit a les 16:30 de Maó i de Ciutadella respectivament.

Informació bàsica:
•

El preu de la inscripció per participar del festival és de 5 euros. És pagarà en el
moment de fer la inscripció. Els diners és recolliran amb les inscripcions.

•

Els participants han de pagar el bus de línia que els portarà a Es Mercadal i als
seus respectius municipis. Les llançadores són gratuïtes.

•

Els participants han de portar tenda de campanya. Es recomana intentar omplir
el màxim possible les tendes.

•

Els participants han de portar el dinar de dissabte. La bereneta, el sopar de
dissabte; i el berenar i el dinar de diumenge van a càrrec de l’organització.

•

No està permès entrar al recinte begudes alcohòliques.

•

S’ha de portar sac de dormir i roba de recanvi. I haurà dutxes a disposició dels
participants.

•

No es podrà sortir del perímetre assenyalat i les accions que es produeixin fora
del perímetre no seran responsabilitat de l’organització.

Programa d’activitats:

HORES

ACTIVITAT
DISSABTE

10:30
11:00
11:30
13:00
13:30
15:00
16:00
17:30

19:30

ARRIBADA
POSAR TENDES
JOCS DE BOSC I RUTA
BOTÀNICA
TEMPS LLIURE
DINAR
TEMPS LLIURE
FIRA D'ENTITATS
TALLER DE TRUC
TALLER DE MALABARS
TALLER DE DANSA
TALLER DE TEATRE
TALLER DE TIR AMB FONA
TALLER DE GLOSAT
TALLER DE PARTICIPACIÓ
TEMPS LLIURE

21:00
22:00
1:00
2:00

SOPAR
CONCERT JOVE
FESTA ANYS 70
DORMIR
DIUMENGE

10:30
11:30
13:00
13:30
15:00
16:00

BERENAR
GIMKANA
TEMPS LLIURE
DINAR
DESMONTAR TENDES
PARTIDA

Durant el temps lliure es posaran a disposició dels i les participants una sèrie de
activitats voluntàries per tal d’aconseguir una major interacció entre els joves.

Informació i dubtes:
Casal de Joves d’Es Mercadal, 971154304
Casal de Joves des Migjorn Gran, 971379619
Casal de Joves de Ferreries, 971374049
Consell de la Joventut de Menorca, cjmenorca@gmail.com

