CURSETS D’ESQUÍ TEMPORADA 2022-23

FULL D’INSCRIPCIÓ

Nom i cognoms del participant:
DNI:

Edat:

Data de naixement:

Nivell d’esquí (Iniciat/Avançat/Expert):
Pares i/o tutors:

DNI:

Adreça:
Localitat:

Codi postal:

Mòbil 1:

Mòbil 2:

Correu electrònic:
Sol·licito la inscripció al/s curset/s indicats (marqueu la casella amb una X):
CURSET 4 DIES NADAL (Nadal – Cap d’any)

Dies 27, 28, 29 i 30 de desembre

CURSET 4 DIES NADAL (Cap d’any – Reis)

Dies 2, 3, 4 i 5 de gener

CURSET DE 5 DISSABTES Gener-Febrer

Dies 7, 14, 21, 28 de gener i 4 de febrer

CURSET DE 5 DIUMENGES Gener-Febrer

Dies 8, 15, 22, 29 de gener i 5 de febrer

CURSET DE 5 DISSABTES Febrer-Març

Dies 11, 18, 25 de febrer i 4, 11 de
març

CURSET DE 5 DIUMENGES Febrer-Març
CURSET DE 10 DIES

Dies 12, 19, 26 de febrer i 5, 12 de
març
A escollir

*Les dates poden variar en funció de les condicions meteorològiques o per tancament de
l’estació (veure condicions)

Serveis addicionals (marqueu la casella amb una X):
Us recollim el forfet AMB assegurança (veure condicions punts 4 i 5)
Lloguer de material per a tota la jornada (Equís, botes i casc. Pals en funció del
criteri del monitor)
És obligatori entregar aquest full d’inscripció juntament amb la pàgina següent (condicions)
signada abans de l’inici del curs.

www.escolaesquiprepirineu.cat
650 051 630

escola@escolaesquiprepirineu.cat

973 059 128 www.esportec.net

CONDICIONS:
1. En cas que per la causa que sigui (diferència excessiva de nivell, comportament…),
l’alumne dificulti la realització correcta del curs, l’empresa es reserva el dret d’expulsar
l’alumne i retornar la part del curset no realitzada.
2. Les dates fixades poden variar si l’estació tanca algun dia, o si l’empresa considera que
les condicions meteorològiques són massa extremes. Si per motius personals l’alumne
perd algun dia de curset, també es podran recuperar.
En aquests casos els dies podran ser recuperats un altre dia que hi hagi un grup de
nivell similar, sempre que sigui dins de la mateixa temporada i amb el consens de
l’empresa.
3. L’empresa ampliarà un cap de setmana més els cursets, si l’obertura de l’estació ho
permet (18 i 19 de març), per a facilitar la recuperació de dies perduts.
4. En cas de sol·licitar la recollida del forfet per part de l’empresa, l’import dels forfets de
tots els dies s’haurà de pagar el primer dia, i només es tornaran els diners si s’avisa
amb un mínim de 12 hores d’antel·lació.
5. En el preu del curset només està inclosa l’assegurança per a les 3 hores diàries de
classe. Recomanem comprar l’assegurança del forfet en cas de voler seguir esquiant
després del curs.
6. Els cursos es realitzaran sempre i quan hi hagi inscrits com a mínim 5 participants per a
cada grup, d’un nivell i edat similars.
7. L’empresa es reserva el dret d’afegir alumnes eventuals als cursets, sempre tenint en
compte la condició 1. En qualsevol cas, el nombre d’alumnes per monitor mai serà
superior de 10.
8. L’horari de tots els curserts serà de 9:30 a 12:30, i el lloc de trobada serà el Jardí de Neu
a les 9:00. En cas de que el participant sigui un nen, i els tutors arribin tard a l’acabar
classe, es cobrarà el servei de vigilància al Jardí de Neu. El servei de Jardí de Neu per a
després del curset es pot contractar prèviament.

Autoritzeu la utilització de la vostre imatge o del vostre fill/a per a fotos de
promoció, web, filmacions…

Accepto totes les condicions i m’inscric al curset seleccionat:

Nom i Firma del participant (o pare/mare o tutor si és menor)

www.escolaesquiprepirineu.cat
650 051 630

escola@escolaesquiprepirineu.cat

973 059 128 www.esportec.net

