Guia d’inscripcions al Congrés de
Caps 2018
INTRODUCCIÓ
 Objectiu
Les inscripcions permetran conèixer el nombre de persones participants al Congrés de
Caps. Aquestes dades serviran per planificar l’organització de l’esdeveniment així com
garantir-ne el bon desenvolupament i estada.

 Dates
Inscripcions:
Inici: 19 d’abril
Finalització: 21 de maig

Pagament:
Inici: 22 de maig
Finalització: 27 de maig
 Qui es pot inscriure?
La trobada està adreçada a tots els i les caps dels agrupaments així com de les persones
responsables de les tres entitats de la FCEG (Acció Escolta de Catalunya, Escoltes
Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya)

A més, també hi estan convidades aquelles persones majors de 17 anys que formen
part de les branques joves dels agrupaments (Rovers, Clan o Truc que el 2018 facin 18
anys o més, així com aquells Pioners i Caravel·les de 3r any que compleixin aquest
requisit d’edat).

 Preu
10 euros.
Inclou: Espai per dormir, el berenar i el sopar del dissabte (2 juny) i l’esmorzar i el dinar
del diumenge (3 juny)
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PASSOS A SEGUIR PER A LES INSCRIPCIONS
1.Obté l’enllaç per fer la inscripció
Entreu al següent formulari i escriviu-hi el correu electrònic de l’agrupament per tal
d’obtenir l’enllaç a les inscripcions. Cal que utilitzeu l’adreça corporativa del vostre
agrupament, la oficial.
En el cas de les persones responsables de les associacions caldrà que introduïu el
vostre correu personal.

2. Inscripció d’agrupaments
A través de l’enllaç enviat al correu electrònic accedireu al formulari per introduir-hi les
dades. Recordeu que una sola persona haurà d’incloure la informació de totes les
persones de l’agrupament que vulguin inscriure-s’hi, una a una.
-DNI
- Nom i cognoms
- Marcar la casella en cas de ser menor d’edat
- Telèfon
- Correu electrònic
- Intoleràncies i/o opcions alimentàries
A més, també haureu d’indicar quin és el vostre rol a l’agrupament: cap, cap amb
branques joves a càrrec, membre de branca jove o membre de branca jove que entra
als grups de treball de caps i que per tant farà el mateix que els caps.
D’altra banda, com a agrupament haureu d’escollir quins són els 4 reptes de futur que
més us interessen del llistat que apareix a la part superior del formulari. Ens servirà per
recollir les vostres inquietuds i vetllarem per a que aquestes es puguin treballar al
Congrés.

3.Inscripció de responsables associatius
A través de l’enllaç enviat al correu electrònic accediu al formulari i introduïu les dades:
-DNI
-Nom i cognoms
- Equip
-Telèfon
- Correu electrònic
-Intoleràncies i/o opcions alimentàries
També haureu d’escollir quins són els 4 reptes de futur que més us interessin del llistat
que apareix a la part superior del formulari. Ens servirà per recollir les vostres
inquietuds i vetllarem per a que aquestes es puguin treballar al Congrés.
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4.Modificacions
Durant el període d’inscripcions (19 d’abril - 13 de maig), es podran fer totes les
modificacions necessàries. La mateixa persona que realitza la inscripció podrà entrar al
formulari d’inscripcions de nou i modificar-lo tantes vegades com sigui necessari fins el
dia 13 de maig.

5.Pagament
Del 14 al 24 de maig s’haurà de realitzar el pagament a través d’una transferència a un
número de compte de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge que se us
proporcionarà en finalitzar la inscripció juntament amb el resum dels inscrits i el total a
pagar.
Agrupaments: Un únic pagament per agrupament. Al concepte de la transferència
caldrà indicar: “nom de l’agrupament + nombre total d’inscrits + Congrés”
Persones responsables de les associacions: Pagament individual al número de compte
facilitat per la FCEG, amb el concepte: “Nom i Cognom + Congrés de Caps”
Cancel·lacions: Un cop fet el pagament no es retornarà l’import. Qualsevol baixa que es
notifiqui passat el 24 de maig no serà retornada.

6.Suport
Durant tot el procés d’inscripcions disposeu d’una adreça electrònica de contacte on
adreçar-vos en cas de dubte i/o incidències:
suport.congres@fceg.cat
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