ESQUIADA JOVE 2020
Estació d’esquí La Molina
Dilluns 24 de Febrer de 2020


INFORMACIÓ GENERAL:
- La sortida va adreçada als joves nascuts entre 2007 i 2002
- Data: dilluns 24 de Febrer de 2020.
- Estació d’esquí La Molina



HORARIS I PUNT DE SORTIDA:
- Sortida: a les 7h , aparcament Zona Esportiva
- Arribada: a les 20h, al mateix lloc

 PREUS:
-

Forfait + assegurança + transport: 50€
Lloguer material esquí: 10€
Lloguer material snowboard: 15€
Classes monitor: 10€

 QUÈ CAL PORTAR?
Esmorzar i dinar, guants d’esquí, ulleres de sol i crema solar

 PERÍODE D’INSCRIPCIONS:
Del 3 al 17 de Febrer

 PER FER LA INSCRIPCIÓ CAL PORTAR:

PLACES LIMITADES!!!

És aconsellable que tothom que
- La fulla d’ inscripció correctament omplerta.
tingui intenció de participar a
- Autorització paterna degudament signada.
l’Esquiada vingui a inscriure’s el
- Normativa interna degudament signada.
més aviat possible, a partir del
- La fotocòpia del DNI i Targeta Sanitària del o la jove.
moment de rebre la informació.
- Realitzar el pagament corresponent:
En efectiu a les oficines del Consell Esportiu o portant el comprovant de pagament
bancari al numero de compte: ES08 0081 1712 9500 0102 6211

 FITXA DEL/LA PARTICIPANT:
DADES PERSONALS I FAMILIARS
Nom i Cognoms: ______________________________________________
DNI: ___________________
Adreça: ____________________________________ CP: ________
Data Naixement: ____ / ____ / ______ Edat: ______
Telèfon del/la jove: _________________________
Correus.electrònics:
____________________________________________________________________
Telèfons de contacte:
(casa) ______________________ / (mare) ____________________
(pare) ______________________ / (altres) ____________________

DADES D’ESQUÍ
 Debutant

 Iniciat

Vols classes? SI ( esquí  / snow  ) /

 Avançat
NO 

Vols lloguer de material? SI  / NO 
Lloguer d’esquís: Nº de peu: ________ Alçada: __________ Pes: _________
Lloguer de snow: Nº de peu: ________ Alçada: __________ Pes: _________

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA
Jo, ______________________________________________________ amb DNI
__________________ autoritzo al meu fill/a a assistir a l’Esquiada Jove del 24 de
Febrer de 2020, i a participar en totes les activitats programades en les condicions
establertes, i faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdiques que calgui
adoptar.
I donat que el Dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la constitució i
regulat per la Llei 5/1982, jo com a pare/mare/tutor autoritzo que la imatge del meu
fill/a pugui aparèixer en fotografies o altres mitjans de l’Esquiada.
Signatura del pare/mare/tutor.

Vilafranca del Penedes, a ____ de ____________ de 2020



NORMATIVA / FUNCIONAMENT DE L’ESQUIADA JOVE:
 És obligatori portar el casc ben posat i cordat, i portar els pals ben penjats per no
perdre’ls.
 El material llogat és responsabilitat de qui el lloga i en cas de pèrdua, serà
aquesta mateixa persona qui haurà de pagar el material perdut.
 Cal tenir clar el nivell d’esquí que tenim i actuar en conseqüència.
 No està permès esquiar fora pistes.
 Per esquiar per les pistes cal anar sempre en grup, amb un mínim de tres
persones (anant-se esperant i vigilant que tothom segueix).
 Durant les hores d’esquí hi haurà un monitor/a del grup per qualsevol cosa que
necessiteu, a un punt de trobada establert.
 Cal estar al cas dels horaris i funcionament que es vagi establint amb el grup
durant tot el dia (hores i punts de trobada, etc.).
 No està permès fumar ni beure alcohol.
 El incompliment d’aquesta normativa podrà ser motiu de retirada del forfait.
Des del Consell Esportiu de l’Alt Penedes, recomanem als participants que agafin
l’opció de monitor.
En cas de no voler agafar l’opció de classes d’esquí amb monitor i sabent el nivell
d’esquí del seu fill/a, hauran de signar aquesta fulla de descàrrega de
responsabilitats respecte els organitzadors de l’activitat.
Jo,

_________________________________________________

amb

DNI

____________________, descarrego de qualsevol tipus de responsabilitat a
l’organització de l’Esquiada Jove 2020 essent coneixedor del nivell d’esquí o snow
del meu fill/a _________________________________________________

Signatura del pare/mare/tutor.
Vilafranca del Penedès, a ____ de ____________ de 2020

OBSERVACIONS
Escriviu el que considereu que hem de saber els monitors/es sobre el o la jove (medicacions,
al·lèrgies, etc.)

