
L'activitat consisteix en realitzar un Paintball a PaintballFigueres (crt. Del Far S/N). En aquestes 
instal·lacions disposen de la modalitat Paintball Urbà amb una extensió de quasi 500m2, amb 
dos escenaris  diferents i un circuit rotatiu. 

 • Aquesta està destinada a joves d'entre 13 i 35 anys de Vilafant. 
 • El preu és de només 15€ per persona i les places són limitades. 
• El preu inclou: Entrada a l'espai de joc, Marcadora amb 160 boles, Material (roba, proteccions, 
casc, i distintius), l'assegurança, i el monitoratge. Amb possibilitat de càrregar 100 boles més per 
5 euros. 
 • L'activitat es realitzarà el dissabte 17 de Juny 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. (depenent del nombre de participants) 

 • Recordeu portar el DNI i la Tarja del Servei Català de la Salut durant l'activitat. 
• Les inscripcions s'obriran a partir del dilluns 5 de juny  i es tancaran el dijous 15 de juny. 
 • 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’espai jove. (dim-dij-div de 16 a 
20h) 
         ◦ 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. 
 • Per qualsevol dubte, proposta o pregunta podeu adreçar-vos a l’espai jove , o bé contactar via 
mail joventut@vilafant.com, trucant/whatsapp 676871676 o pots venir un 
dimarts/dijous/divendres de 16 a 20h a resoldre dubtes. 

 *No es tornarà la quota de l'activitat excepte en casos d'urgència i justificats. En cas de mal 
temps l’activitat quedarà aplaçada. L’organització es reserva el dret de suspendre l’activitat si no 
hi ha més de 15 participants inscrits. 

                INFORMACIÓ ESPAI JOVE VILAFANT· joventut@vilafant.com· 676871676 (Maria)  

Full Informatiu Paintball·Vilafant



Cal adjuntar: 
15€ (preu de la activitat) + Fotocòpia del DNI i de la Tarja del Servei Català de Salut. 

 He llegit aquestes normes i entenc que s'ha de complir-les sense cap excepció, i sobretot 
que s'ha de dur lamàscara en tot moment sempre que estigui dins les zones de joc. En el 
cas de no complir les normes es podrà ser expulsat del joc i de les instal·lacions. Així 
mateix, el participant / responsable es compromet a fer-se càrrec dels danys que pugui 
causar a les instal·lacions per culpa del seu mal ús d’aquestes. 

 Data i Signatura Participant: 

Paintball Vilafant 
17 de juny 2017

Fitxa d'inscripció

Nom i Cognoms...................................................................................... Edat...........................

Població...........................................................................

Adreça...............................................................................

C.Postal...............................................
DNI...........................................
Telèfon..................................... E-mail..........................................................................................

                       ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITATS (OBLIGATORI MENORS DE 18 ANYS) 
Faig constar que: 
Jo...................................................................................................................................................... 
amb DNI...............................................Nº de contacte ..................................../............................... 
Autoritzo al meu fill/ meva filla........................................................................................................ 
A assistir a l'activitat de Paintball (PaintballFigueres) organitzat des de l’Àrea de joventut de 
l'Ajuntament de Vilafant. 
Així mateix faig constar que conec i accepto el funcionament de l’activitat que en cas 
d’extrema necessitat i davant la impossibilitat de contactar amb mi delego en l’equip metge i 
en els responsables de l’activitat, la decisió de prendre les mesures oportunes. 

 L'Ajuntament de Vilafant informa als participants que les fotos que es facin al llarg de 
l'activitat poden ser publicades a la pàgina web o al Facebook. 

 Data SIGNATURA del pare – mare – tutor/a del participant: 


