DOCUMENTACIÓ
III Edició de DIA A CAVALL 2019
1) Full de dades de l'explotació:



Codi REGA (Nº Registre d'Explotació Ramadera) constat en actiu
Declaració de Cens de l'any en curs

2) Assegurances:



Fotocòpia de l'Assegurança de Responsabilitat Civil 2019 on s'incloguin visites turístiques
(àrees cobertes a la pòlissa), cobertura a tercers on aparegui número de pòlissa.
Fotocòpia de l'Assegurança d'accidents 2019 on aparegui el número de pòlissa.

3)

Titulació de:
1 o 2 membres de l'equip: Tècnic 1, Postgrau de Teràpies Assistides o similar i/o
documentació acreditativa en funció de les característiques del centre. Cal presentar: DNI
de la persona amb titulació i fotocòpia del títol).

4)

Fitxa d'adhesió Dia a Cavall. (Aquest document el facilita ADRINOC).

5) Full de declaració i acceptació dels compromisos de Dia a Cavall 2020. (Aquest
full es signarà el dia d'entrega de material i us el proporcionarem des de l'organització)
6) Logo del centre o de la teva empresa com a autònoma
7) Una fotografia del centre o de la teva feina
No cal presentar documentació però sobreentenem que teniu a disposició:










Llicència municipal per a l’activitat (permís conforme s’està donat d’alta de l’activitat a
l’Ajuntament) i/o full conforme s’ha fet la sol·licitud.
Disposar d’una capacitat d’animals autoritzada d’acord amb el cens declarat.
Passaports equins en regla i animals amb microxip.
Complir la normativa de benestar animal i garantir que els cavalls i ponis es troben en les
millors condicions físiques i psicològiques.
Instal·lacions netes i adequades per atendre els visitants.
Senyalitzar les zones de risc i els serveis que s’ofereixin.
Disposar del personal necessari per atendre els visitants.
Implicar-se en la difusió i en donar a conèixer el Dia a Cavall a tota la població.
Participar a la jornada de formació i de repartiment de material.

Recomanacions: Ser explotacions classificades com a Explotacions per a la Pràctica eqüestre o
Explotacions d’Oci.

