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              PASQUA DE LES AVELLANES 2019 

 

CONDICIONS GENERALS INSCRIPCIÓ PASQUA DE LES AVELLANES 

 Aquestes condicions apliquen al procés d’inscripció en línia o a distància de 

l’esdeveniment de la Pasqua de les Avellanes. 

 El titular de la inscripció és: INSTITUT GERMANS MARISTES PROVÍNCIA L’HERMITAGE, 

CIF R0800096J, entitat inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia 

d’Espanya amb el número d’inscripció 9083, i amb domicili al C/EVARIST ARNÚS 44, 

08014 BARCELONA. 

 L’edat mínima per realitzar la reserva és de 18 anys. En cas de ser menor de 18 anys, el 

dia de l’esdeveniment hauràs de portar l’autorització signada pels tutors/es legals que 

trobaràs a 

http://www.maristes.cat/sites/default/files/content/nodes/recurs/file/5569/autoritza

ciopasquadelesavellanesmenorsdedat.pdf. 

 Procediment per formalitzar la inscripció: cal complimentar i enviar el formulari 

d’inscripció amb totes les dades sol·licitades; els camps obligatoris estan marcats 

mitjançant un asterisc (*) i s’han d’omplir per poder tramitar la inscripció. El número 

d’inscripcions és limitat, per la qual cosa no et podem garantir disponibilitat absoluta a 

priori. Una vegada rebuda i validada la teva inscripció t’enviarem un missatge per 

confirmar-te que la teva inscripció ha estat acceptada. 

 Procediment de pagament: pots fer el pagament de la inscripció per transferència 

bancària o físicament amb targeta de crèdit el dia de l’esdeveniment. Trobaràs tota la 

informació per realitzar el pagament a la guia d’inscripció: 

http://www.maristes.cat/sites/default/files/content/nodes/recurs/file/5453/guiainscri

pcio2019.pdf.  

 Dret de desistiment: pots cancel·lar la teva reserva. No t’aplicarem cap penalització de 

cancel·lació. Tot i així ens has de notificar abans del 15 d’abril que finalment no hi 

assistiràs enviant un correu electrònic a pasquavellanes@maristes.cat. 

 Confirmació de la inscripció: rebràs un correu electrònic confirmant la teva inscripció. Si 

tens qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres a través de l’adreça de correu 

electrònic pasquavellanes@maristes.cat o el telèfon 93 490 81 46. 

 Preus: tots els preus indicats tenen els impostos inclosos.  

 Normes de l’esdeveniment: la participació a la Pasqua de les Avellanes implica 

l’acceptació de la normativa de l’esdeveniment, la qual pots consultar a 

http://www.maristes.cat/sites/default/files/content/nodes/recurs/file/5453/guiainscri

pcio2019.pdf. 

 Garantia: tots els productes oferts a l’esdeveniment disposen d’una garantia establerta 

a la legislació de consum aplicable. La garantia no cobrirà aquells danys o desperfectes 

causats per un mal ús, per una manipulació incorrecta o per finalitats que divergeixin de 

l’ús ordinari de l’objecte. 

 Resolució de conflictes en línia: t’informem de l’existència d’una plataforma de resolució 

extrajudicial de litigis en línia que la Comissió Europa posa a disposició del consumidor: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguag

e. 

 Legislació aplicable: aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola. 
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