
Alados Medioambiente

CONDICIÓNS DE CONTRATACIÓN, CAMBIO OU 
CANCELACIÓN EN “BOSQUINENOS”

Destinatarios
A Bosquinenos pode asistir a Familia ao completo, as actividades son aptas para Nen@s de 2 a12 
anos, salvo excepcións en determinadas actividades. Os Menores 2 anos poden asistir 
acompañando de balde sempre que estén ao coidado dalgún tutor. 

Cómo Inscribirse
1) Entra na nosa web www.alados.es no Apartado INSCRICIÓNS, selecciona a actividade e día 
ao que queredes asistir, cubre o Formulario de inscrición e sigue as instruccións de pago 

2) Recibirás un EMAIL co teu TICKET de entradas como confirmación e xustificante de pago. 
Deberedes gardalo ata o día da actividade. 

3) Agrega o noso número de teléfono 662140027 como contacto e 2 días antes do evento 
recibiredes por whatsapp toda a información do mesmo: Ubicación do punto de encontro, 
recordatorio e recomendacións

Tarifas
TARIFA XERAL: Adulto: 6 € / Nen@: 12 €. Menores de 2 anos de balde 

TARIFA FAMILIAR* (10% desconto): Nen@s: 10,8 euros e Adultos: 5,4 euros 

*DESCONTO 10% FAMILIAS (1 adulto + 2 nen@s) Para disfrutar do desconto é necesario 
Introducir o Código de CUPÓN "FAMILIA"  no formulario de compra dos tickets 

INCLÚE: Educadores ambientais + material actividades + seguro 

ADULTOS: Maiores de 12 anos / NEN@S: entre os 2 e 12 anos. 

Qué pasa si hai predicción de chuvia para o día da actividade
O Evento se adiará a outra data próxima (normalmente á fin de semana seguinte) 

O aviso de confirmación do evento se vos envía por WHATSAPP 2 días antes da data do 
evento, xunto co resto de información do evento. Incluida a información da próxima data, en caso 
de ter que cancelar por chuvia.
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Que facer cando estades inscritos a un evento e NON podedes 
asistir
Non se realizan devolucións. 

Si estades inscritos nun evento e finalmente non podedes asistir a él, TENDES 2 OPCIÓNS: 

1) Solicitarnos trocar os tickets de entrada por un VALE, cun valor igual ao importe dos tickets xa 
pagados. Poderedes trocar o vale por outros tickets de entrada para calquer outro evento similar que 
organicemos. 

 Para ter dereito a o Vale deberedes comunicarnos a anulación da vosa asistencia ao evento ao 
que estades inscritos como mínimo con 5 días de antelación (con respecto á data de realización do 
evento)  

- Límite de prazo para disfrutar do VALE: 1 ANO 

2) Cambiarse de evento a outro similar que teñamos programado (sempre e cando teñamos 
prazas libres no outro). Só se permite 1 cambio de evento por Reserva.

Como inscribirse a un evento cun Vale
Tendes  1 ANO de Prazo para disfrutar un VALE por unhas entradas  pagadas e Non disfrutadas. 

Para inscribiros a algún evento e pagar as novas entradas co vale: podedes facelo escribíndonos 
por Whatsapp ao 662140027 indicándonos o evento ao que queredes asistir e enviándonos o 
documento do Vale.
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