Des del Punt d’informació Juvenil de Muro, mitjançant un conveni
de col·laboració entre Turisme Jove del Govern de les Illes Balears i
l’Ajuntament de Muro, ja no caldrà que t’hagis de desplaçar a Palma
a fer-te els teus carnets
CARNETS QUE S’OFEREIXEN
1) Carnet d’estudiant ISIC (6 €)
2) Carnet Teacher ITIC (8 €)
3) Carnet GO-25 (6 €)
4) Carnet d’Alberguista (5 €, 12 € ò 24 €)
Tota la informació, impresos i carnets els trobaràs al Punt
d’informació Juvenil de Muro

Horari d’Atenció del Punt d’informació juvenil
De dilluns a divendres de 16 a 20 h
Responsable : Miquel Brunet
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CARNET D’ESTUDIANT ISIC
El carnet d’estudiant ISIC permet als estudiants identificar-se com a
tal i obtenir descomptes i avantatges en transports, allotjaments,
bitllets d’avió, etc.
Amb el carnet es donarà una guia informativa gratuïta sobre la
utilització del carnet arreu del món.
El carnet caduca el darrer dia de cada any, i es pot renovar cada
any sempre que es demostri la condició d’estudiant.
Requisits:
 Omplir una sol·licitud
 No hi ha edat màxima, però les prestacions són més limitades.
 S’ha d’acreditar la condició d’estudiant, i s’ha de deixar una
fotocopia a l’oficina per adjuntar amb l’imprès.
 S’ha d’aportar una fotografia carnet.
 Presentar DNI.
 El preu és de 6.00 euros.
 Validesa: 09/2008 – 12/2009
 En cas d’error per tramitació és pot anul·lar el carnet però en cap
cas es podrà llançar i s’haurà de retornar a l’oficina de Turisme
Jove
 En cas de pèrdua o robatori del carnet no es farà un nou carnet
gratuït, sinó que es tornarà fer un carnet nou seguint el mateix
procediment i pagant els 6.00 euros.
 Una vegada fet, amb el carnet s’ha de donar la guia informativa
al usuari.
 S’ha d’escriure el número del carnet a la sol·licitud.
 En cas d’error de tramitació és pot anul·lar el carnet però en cap
cas es pot llançar i s’haurà de retornar a l’oficina de Turisme
Jove
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CARNET TEACHER – ITIC

El carnet de professor permet identificar-se com a tal i obtenir
descomptes i avantatges en transports, allotjament, bitllets d’avió,
etc.
Amb el carnet es donarà una guia informativa sobre la utilització del
carnet arreu del món.

El carnet caduca dia 31 de desembre de cada any, i es pot renovar
sempre que es demostri la condició de professor en actiu, i seguint
el procediment indicat als efectes.
Requisits:
 Omplir una sol·licitud.
 No hi ha edat màxima, però les prestacions són més limitades.
 S’ha d’acreditar la condició de professor en actiu, entregant còpia
de la darrera nòmina, que s’ha d’adjuntar amb l’imprès.
 Presentar DNI.
 El preu és de 8 euros.
 En cas de pèrdua o robatori del carnet no es farà un carnet
gratuït, sinó que tornarà fer un carnet nou seguint el mateix
procediment i pagant els 8 euros.
 Una vegada fet, amb el carnet s’ha de donar la guia informativa
al usuari.
 S’ha d’escriure el número del carnet a la sol·licitud.
 En cas d’error de tramitació és pot anul·lar el carnet però en cap
cas es podrà llançar i s’haurà de retornar a l’oficina de Turisme
Jove.
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CARNET GO-25

El carnet GO-25 permet als joves identificar-se com a tal i obtenir
descomptes i avantatges en transports, allotjaments, bitllets d’avió,
etc.
El carnet caduca després d’un any de la seva emissió , i es pot
renovar cada any fins que es compleixin els 26 anys.

Requisits:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Omplir una sol·licitud
L’edat màxima, són els 26 anys.
S’ha d’acreditar la condició de menor de 26 anys.
S’ha d’aportar una fotografia carnet.
Presentar DNI.
El preu és de 6.00 euros.
Validesa: un any des de la seva emissió
En cas d’error de tramitació és pot anul·lar el carnet però en cap
cas es podrà llançar i s’haurà de retornar a l’oficina de Turisme
Jove
9. En cas de pèrdua o robatori del carnet no es farà un nou carnet
gratuït, sinó que es tornarà fer un carnet nou seguint el mateix
procediment i pagant els 6.00 euros.
10. S’ha d’escriure el número del carnet a la sol·licitud
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CARNET D’ALBERGUISTA
INFORMACIÓ I TIPUS
El carnet d’alberguista permet allotjar-se a albergs nacionals que
pertanyin a la REAJ (Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils) i
internacionals que pertanyin a la IYHF (Federació Internacional
d’Albergs Juvenils).
En cas de robatori o pèrdua del carnet, encara que es tingui còpia
de la denuncia, no es retornarà l’import.

Modalitats:
a) Jove  25: Menor de 25 anys. El preu és: 5 euros.
b) Jove: Mayors de 25 fins a 30 anys. El preu es: 5 euros
c) Adult: Majors de 30 anys, sense límit d’edat, el seu preu és de
12 euros.
c) Grup Es podrà fer el carnet de Grup / Organització a
organitzacions, professors o monitors juvenils (majors de 18
anys) que acompanyin als alumnes d’una escola o membres
d’una organització juvenil (menors de 30 anys) que viatgin amb
finalitats educatives. Aquest carnet haurà de posar el nom del
Grup / Organització de l’escola o organització juvenil i el nom del
titular. El mínim de persones per fer un carnet de grup es de 10
persones inclosa la persona responsable.
Gratuït si presenten els estatuts.
El preu és: 15 euros (si no es presenten els estatuts
o no en tenen)
e) Familiar: Famílies espanyoles amb fills menors de 18 anys, s’ha
de presentar/ adjuntar fotocòpia del llibre de família o carnet
equivalent.
Preu és : 24 euros
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f) Welcome Stamp: Per a la gent estrangera, sempre que no pugui
demostrar que és resident a Espanya o que du més de sis mesos
vivint aquí (si és així, han de dur una fotocòpia de la targeta de
resident i es farà el carnet com si fos una persona espanyola).
El carnet està format per sis segells, (nomes als albergs es posarà
un segell per cada vespre); en cas de que es faci un carnet per una
persona estrangera a una oficina s’haurà de fer el carnet amb tots
els segells.
El preu és de 3.5 euros cada segell.
El preu del carnet: 21 euros. (El carnet esta complet quant té els
6 segells).

Passes a seguir:
 Omplir l’imprès de la REAJ, que trobaràs al Punt d’informació
juvenil de Muro
 Presentar DNI, o passaport i fer una fotocòpia.
 El carnet té la durada d’un any, des del dia en que és emès. (Si
es fa el dia 5 de març de 2008 acabarà el 4 de març de 2009).
 Cobrar l’import corresponent segons el tipus de carnet.
 No hi ha còpia pel sol·licitant però si vol justificant es pot fer
fotocòpia.
 Amb tots els carnets es donarà una guia nacional gratuïta.
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