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1.- Cada membre de la associació pot convidar.
Els convidats es donaran d'alta a la part Membres-Menú Convidats de la web. No hi ha carnets de convidats.
Per poguer-ho fer cal sol.licitar un usuari-contrasenya especial.
Aquesta contrasenya es personal i us identifica com la persona que dona d'alta el convidat. Es per tant personal i
intransferible.
Aquesta sol.licitud s'haura d'adreçar al responsable de la web l'associat Josep Pallarès. Les dades de contacte estan a
la zona membres.
Cada persona autoritzada podrà entrar convidats, els seus i els d'altres.
Queda registrat a la web qui convida i qui entra les dades. El camp “d'donat d'alta per es” automàtic i va lligat al
usuari que fa la transacció. El trialer que convida s'indica en el formulari d'alta de convidat.
Per evitar trampes, un cop entrat un convidat no es podrà modificar.
Si algú s'equivoca en la data i vol anul.lar la invitació, haurà de contactar amb Josep Pallarès.

2.- El nombre màxim de convidats al día es de 15.
La màquina controla que no es superin el tope acordat amb els propietaris.

3.- El nombre màxim de convidats per associat-día serà de 5 a menys que hi hagi una autorització del
President.

4.- Com veure els convidats
Els membres de l'AVGES poden veure els convidats en el menú convidats de la web amb tot el detall.
Els Propietaris, Mossos , Forestals, Ajuntaments i els membres de l'AVGES podran veure els trialers Acreditats i els
Convidats autoritzats del día desde la web o bé des d'un smartphone.
Els que tinguin un Smartphone s'ho podran instalar al telèfon.
L'enllaç per veura aixó es donarà precia sol.licitud a qualsevol membre de la junta.

5.- Colaboració.
Al soci se li cobrarà 5 euros per cada convidat-día com a contribució a les despesses que comporten les taques de
manteniment del Medi Natural.
A final d'any se li cobrarà pel banc un rebut corresponent a tots el convidats qu'hagi tingut durant l'any.

6.- Codi de Conducta dels Convidats.
El convidat, per el sol fet d'acceptar ser convidat, assumeix les mateixes obligacions i compromisos que un membre de
l' Associació.
El que convida es fa responsable de que els convidats cumpleixin el Reglament de l'Associació i les Restriccions i
Prohibicions. Es recomenable que faci firmar els convidats el Regament de l'Associació i que guardi els documents.
No poden anar sols, sempre tenen d'anar acompanyats com a mínim d'un associat.
Es recomana no superar el límit de 7 motos per grup.

