Instruccions per realitzar el pagament per l’activitat en barca a les reserves
naturals d’es Vedrà, es Vedranell i els illots de Ponent

Informació prèvia a tenir en compte:
● La reserva de plaça només es garanteix per a l'activitat concreta en el dia
seleccionat. En el cas que l'usuari no pugui participar a l'activitat i ho comuniqui
abans de la seva realització, es retornarà l'import pagat (només per motius
degudament justificats).
● Els menors d'edat hauran d'anar sempre acompanyats d'una persona adulta.
● En el transcurs de la visita els usuaris seran responsables únics de les seves
pertinences i objectes de valor; en cap cas l'IBANAT assumirà desperfectes o
robatoris.
● El pagament de les activitats es podrà fer des del moment de la inscripció fins el
dimarts abans de la sortida. Una vegada passat aquest termini, perdrà el seu
dret a plaça.
● Els comprovants de pagament hauran d'enviar-se per correu electrònic a:
justificantrrnn@gmail.com.
● Per motius tècnics o meteorològics l'IBANAT es reserva el dret d'anul ·lar
l'activitat i ajornar-la a un altre dia. Si en aquesta nova data no es pogués
assistir, es retornarà l'import pagat.

Sistema de pagament per l’activitat en barca a les reserves naturals d’es Vedrà, es
Vedranell i els illots de Ponent:
1.

El pagament s’ha de realitzar per transferència bancària a un dels següents co mptes
de Balears Natura:
● BANKIA: ES97 2038 3432 866400000739
● LA CAIXA: ES62 2100 0973 340200113107
● BANCA MARCH: ES 550061 0114 330179170115
● BBVA: ES45 0182 5747 470201504252

2.

Envieu el justificant de pagament al correu electrònic justificantrrnn@gmail.com
indicant en el cos del missatge:
-

Nom complet i DNI de la persona que realitza la transferència.
Per quantes persones realitza el pagament i quins són els seus noms i l’edat

-

(menor d’entre 4 i 12 anys o adult).
Nom i data de l’activitat per la qual realitza el pagament.

Si teniu dubtes, podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic
eaespaisnaturals@gmail.com.
Preu de les activitats:
-

-

Els illots des de la mar:
o
o

Adult: 16€
Infants de 4 a 12 anys: 14€

o

Infants menors de 4 anys: Gratuït

Sol post / descobreix sa Conillera:
o Adult: 18€
o Infants de 4 a 12 anys: 16€
o

Infants menors de 4 anys: Gratuït

