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PAINTBALL · VILAFANT

• L'activitat consisteix en realitzar un Paintball a l'espai dels pins, a tocar de la piscina, de Vilafant. En un espai
que arrangem i adeqüem especialment amb Far West Paintball per a dur-hi la competició.

• Aquesta  activitat  la  fem  conjuntament  amb joves  procedents  de  diferents  pobles  de  la  comarca  de  l'Alt
Empordà. I està destinada a joves d'entre 14 i 35 anys. Es farà llista d'espera per a cobrir possibles places
sobrants. Aquestes darreres s'obriran a totes les edats.

• El preu és de només 15€ per persona i les places són limitades.

• El  preu  inclou:  Entrada  a  l'espai  de  joc,  Marcadora  amb  250  boles,  Material  (roba,  proteccions,  casc,  i
distintius), l'assegurança, i el monitoratge.

• L'activitat es realitzarà el dissabte 4 de Juny pel matí. I es seguirà el següent horari: 

◦ 9:30h PRESENTACIÓ: Comprovació de les dades i equips, i explicació del joc. Cal ser puntuals!

◦ 10:00h INICI: Per equips es faran diferents competicions i activitats.

◦ 14:00h FINAL: Puntuació final, i retorn del material.

• Recordeu portar el DNI i la Tarja del Servei Català de la Salut durant l'activitat.

• Les inscripcions s'obriran a partir del dimarts 10 de març i es tancaran al cobrir les 60 places.

• Es poden fer equips de entre 5 i  10 participants (cal  indicar-ho a la inscripció),  en cas de no tenir equip
s'atorgarà algun directament per completar els grups.

• En el moment de formalitzar la inscripció haureu de portar a l'Oficina de Jove.

◦ Full d'inscripció degudament omplert.

◦ Fotocòpia del DNI i de la Tarja del Servei Català de Salut

◦ En cas de ser menor cal portar l'autorització paterna degudament omplerta.

◦ 15€ (preu de la activitat).

• Es recomana portar  esmorzar  i  beguda per recuperar  forces.  També és recomanable portar roba i  calçat
adequat per a moure's per camp obert, així com roba gruixuda a moda de protecció extra. 

• Per qualsevol dubte, proposta o pregunta podeu adreçar-vos al tècnic/a de joventut del vostre Ajuntament, o
bé trucar al 972 67 37 28 Oficina de Joventut Figueres Alt Empordà.

• No es tornarà la quota de l'activitat excepte en casos d'urgència i justificats.

INFORMACIÓ

OFICINA JOVE DE L'ALT EMPORDÀ 
C/ Anicet de Pagès, 2 · asanchez@altemporda.cat · 972 67 37 28
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