
CURSET 

D’ESQUI/SNOW* 
*Segons número d’inscrits 

Grups reduïts per nivell i edats 

 

Organitza: 

Alpicat Club Excursionista 

 

Informació i descàrrega de la butlleta d’inscripció: 

http://participa.alpicat.cat/clubexcursionista 

http://participa.alpicat.cat/clubexcursionista


CURSET ESQUÍ/SNOW 2017 

 

INSCRIPCIONS: 
 
- És obligatori en el moment de formalitzar la inscripció abonar en concepte 

  de reserva la quantitat de: 

  

 Socis/es 40€ 

 No socis/es 50€ 

 

- En cas d’anul·lació de la reserva abans del 12 de desembre es retornarà 

  el 50% de la reserva. A partir de l’12 de desembre no es retornarà la  

  reserva.   

- La resta de la inscripció es girarà rebut bancari a partir del 9 de gener  

  de 2017.   

-Cal presentar una butlleta per cada inscripció. 

 

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 30 DE NOVEMBRE DE 2016 

Al local social, sobre la Biblioteca Sant  Bartomeu  

(Antiga Ludoteca) a partir de les 21:30 

: 

PREU CURS 15 Hores:  90€ SOCIS/ES 110€ NO SOCIS 

  PREU CURS 12 Hores: 80€ SOCIS/ES 100€ NO SOCIS 



CURSET ESQUÍ/SNOW 2017 

DATES:  

 

HORARI: 

 

- Diumenge 22/01/2017 de 10 a 14 i 10 a 13 (4 i 5 anys)  

- Dissabte   28/01/2017 de 10 a 14 i 10 a 13 (4 i 5 anys) 

- Diumenge 29/01/2017 de 10 a 13 i 10 a 13 (4 i  5 anys) 

- Diumenge 05/02/2017 de 10 a 14 i 10 a 13 (4 i 5 anys) 

 

 

  EDATS: 

 

 - Curset a partir de 4 anys 

 Grup A 6 anys en endavant 

 Grup B 4 i 5 anys (Només 12 hores) 

 - Curset per adults (Segons número d’inscrits) 

INCLOU: 

 

- 15 Hores de monitor per a les edats a partir de 6 anys endavant      

- 12 Hores de monitor per a les edats d’entre 4 i 5 anys 

- Transport amb autocar* 

   El cap de setmana del 28 i 29 de gener el transport amb autocar 

   queda inclòs en el preu del curs per a tots/es aquells/es persones 

   que ho vulguin. 

    L’autocar està subvencionat per el Club Excursionista Alpicat  

 

- No inclou el forfait ni l’assegurança del forfait. Aquest s’ha de 

tramitar directament a les oficines de l’estació d’Espot Esquí. A la 

web http://www.skipallars.cat/es/ trobareu tota la informació amb 

preus especials.  

  

  

http://www.skipallars.cat/es/


CURSET ESQUÍ/SNOW 2017 

OBLIGACIONS DELS ESQUIADORS: 

 
- Puntualitat en l’arribada al punt de trobada d’inici de les classes 

- Cal portar CASC. Aconsellem per el més petits protegir-los amb 

  una tortuga (Protecció dorsal) 

- Fer cas dels monitors i acompanyants 

- Els menors fins a 17 anys han d’anar acompanyats d’un adult 

- L' inscripció al curset suposa l’acceptació de totes aquestes 

  condicions.  

COL·LABORA: 

 


