
DATA:   -  - 

 DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT:

 NOM DE L'ENTITAT:*

 NOM DEL RESPONSABLE O REFERENT: *

 TELÈFON:   FAX: MAIL:

HORARI LOCAL SOCIAL:

 DADES DE L'ACTE:

 RESPONSABLE DURANT L'ACTE: *

*  ACTE: 

 DESCRIPCIÓ DE L'ACTE: 

 LLOC DE REALITZACIÓ: *

 NOMBRE D'ASSISTENTS: PÚBLIC ASSISTENT:

* DIA SETMANA    *DATA                  *HORA ARRIBADA CREU ROJA    *FINALITZACIÓ         *EMPLAÇAMENT

 DISPOSITIU A SOL·LICITAR:

Es necessita confirmació d'assistencia per part de la Creu Roja:  

1 mes abans 15 dies abans 1 setmana abans

Ambulància SVB Socorrista 

Clínica Mòbil / PMA Grup de muntanya

Vehicle 4x4 Socorrista aquàtic

Autocar Altres

SIGNAT:

Avda.Santa Coloma 47-51 AD500

T. 808 225/Fax 808 240

 DOMICILI SOCIAL: C.P: 

*

A) Que l'únic responsable de l'acte, del servei al que fa referència aquest full de sol·licitud, és l'entitat sol·licitant, queda expressament

exclosa la CREU ROJA de qualsevol responsabilitat, llevat de les derivades de la prestació del servei al qual s'ha compromès CREU

ROJA, dins del recinte que s'especifica.

C) Que els serveis realitzats per la CREU ROJA, es porten a terme per recursos humans voluntaris, que compten amb l'adequada

formació i capacitació per a dur a terme les tasques a realitzar.

D) Aquests socorristes Voluntaris posen a disposició de la Creu Roja Andorrana i de l’entitat sol•licitant el seu temps lliure fora de les 

seves obligacions de treball o estudi, per tant cap voluntari pot ser obligat a assistir a un servei, l’assistència al mateix depèn de la 

disponibilitat del voluntari.

E) El personal de Creu Roja, porta a terme la seva activitat, d'acord amb els principis de Humanitat, Imparcialitat, Independència,

Neutralitat, Unitat, Universalitat i Caràcter Voluntari.

B) Que la CREU ROJA proporcionarà l'ajut sol·licitat, però no participarà en l'organització de l'acte. 

Creu Roja Andorrana

 TELÈFON MÒBIL:

**

FULL DE SOL.LICITUD DE SERVEI

correu: preventius@creuroja.ad

La Creu Roja farà una valoració, si cal, de la sol·licitud juntament amb les dimensions de l'acte i els recursos definitius seran sempre consensuats amb l'entitat

sol·licitant

F) Les necessitats bàsiques d’aigua, menjar, etc. Segons la durada del servei aniran a càrrec de l’entitat:

- serveis d’entre 1h i 4h: aigua 

- serveis d’entre 4h i 8h: aigua i menjar

- serveis de mes de 8h: àpats i begudes per la durada del servei.

El sol·licitant, com a responsable, sol·licita els serveis assenyalats als apartats anteriors i manifesta:

Els voluntaris es reuneixen tots els dijous a les 20:00 hores per coordinar els serveis sol•licitats durant la setmana en curs i la setmana

següent. Les entitats tenen que enviar la sol•licitud degudament omplerta com a mínim abans del dijous de la setmana previa a

l’esdeveniment, això no es garantia de que el servei quedi cobert. El servei sol•licitat la mateixa setmana pot quedar automàticament

anul•lat. Els camps marcats amb asterisc (*) s'han d'omplir obligatòriament. En cas d'urgència trucar al telèfon (+376) 321 404


