
SORTIDA D'ESQUÍ I SNOW  DILLUNS 8 DE FEBRER
Benvolguts pares:

La present és per informar-vos que  el dilluns 8 de febrer volem organitzar una sortida d'esquí i snow.  Per  
aquest  motiu  us fem arribar  la  informació  de la sortida,  recordant  que només podran participar  les 50 
primeres inscripcions perquè les places són limitades.

DATES:  dilluns 8 de febrer  de 2016 ( no és dia lectiu )
HORA DE SORTIDA: 6:45 davant de les pistes de tennis. Han de portar la roba posada , l’esmorzar i el dinar.
HORA D'ARRIBADA: 19:30 aproximàdamanet
LLOC: La Molina 
DESPLAÇAMENT: Autocar

PREU: MODALITAT A/50€ 
Compren: -     1 forfait  de pistes amb 2h  de classe amb monitor no obligatòries.

- Viatge i   desplaçament amb autocar                                                                                                                                                                                                                                   

- Assegurança obligatòria
- Lloguer de material d’esquí  o snow( esquís, casc, botes i pals )

MODALITAT B/  40€ ( no inclou material i classes amb monitor)
 -    1 forfait  de pistes
 -    Viatge i   desplaçament amb autocar 

- Assegurança obligatòria
NOTA: els alumnes han de portar el seu material.

OBSERVACIONS: tots els participants han de portar abans del 22 de gener de 2016 ( a la consergeria del 
centre ) el següent paper signat pels pares. 

OBJECTIUS:
– Impulsar l'esquí com un esport més, entre els escolars.
– Facilitar l'accés a aquest esport als nostres alumnes ,ja que viuen fora de les  zones de neu.

FORMA DE PAGAMENT i INSCRIPCIÓ: properament us farem arribar la inscripció

REUNIÓ INFORMATIVA: dimecres 20 de gener a les 18:00 a la biblioteca de l'Institut Carles Vallbona

Material que cal portar:
• Pantalons d'esquí o de plàstic i anorac
• Ulleres de sol
• Crema protectora per la cara  i labial( amb factor de protecció alt )
• Guants d'esqu
• Esmorzar i dinar

DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PORTAR TOTS ELS ALUMNES ABANS DEL divendres 22   de gener  (al professors 
d'Educació Física ó a consergeria del centre):

- Resguard del pagament
- Inscripció i permís ben omplert engrapada amb el resguard del pagament

NOTA: s'ha de fer efectiu el pagament corresponent    per confirmar l'activitat ,a l'oficina del Banc de Sabadell( C/ Camp 

de  les  Moreres  )  al Compte núm. ES51    0081-7089-73-0001214729      ,anotant  el 

nom del participant , curs i entre parèntesi "ESQUÍ 16 " al lloc corresponent al  nom de qui fa el lliurament
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INSCRIPCIÓ SORTIDA ESQUI/SNOW 1 DIA AE  CARLES VALLBONA

NOM: COGNOMS:

CURS:                  EDAT: TUTOR:

ADREÇA: POBLACIÓ:

TELF. 1: TELF 2: CP:

DADES OBLIGATÒRIES ( no cal omplir alçada, peu i pes si no llogues el material )

ESQUÍ: (      ) SNOW: (      ) Llogues material?    SI / NO

NIVELL D'ESQUÍ:   (   )  1.DEBUTANT      (    ) 2.INICIACIÓ     (    )  3.EXPERT 

ALÇADA: Nº PEU: PES:

DNI ( obligatori ) DATA NAIX:

Nº TARGETA SANITÀRIA( 4 LLETRES I 10 NÚMEROS ):

MODALITAT ESCOLLIDA:       (    )A/ 50€           (     )B/ 40€ ( sense material i sense 2h de monitor )

PERMÍS  DE LA SORTIDA D'ESQUÍ/SNOW  

EN/NA....................................................................................................sota  la  meva 
responsabilitat,  autoritzo  al  meu  fill/a   .......................................................................del 
curs ............... a participar a la sortida d’esquí/snow que es farà dilluns  8  de febrer que 
organitza l'AE Carles Vallbona.

Coneixent  els  objectius  i  les  característiques  de la  sortida,  a  continuació  signo 
aquesta autorització  i  dono la meva conformitat  a tot  el  que s'ha dit  anteriorment  en 
aquesta carta. 

A Granollers,          de                         2016

Signatura Pare/Mare/Tutor/a          Signatura de l'alumne/a
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