On anirem?

Informació Destacada!!

On fer la teva inscripció:

Pistes d’esquí:

Dia de convocatòria:

La Masella (Puigcerdà)

26 de Febrer del 2017

Ves a la Web del Consell Esportiu de la
Segarra i fes la teva inscripció on-line.

Pagament:

Hora de convocatòria:

65€: Esquí/Snow + autocar + forfair +

ST. Guim: 6:30a.m.(Plaça ajuntament)

lloguer material + 5h monitor

Cervera: 6:45 a.m. (Polivalent)

45€: Forfair + lloguer material + autocar

Guissona: 7:10 a.m. (Pavelló municipal)

25€:excursió guiada de raquetes de neu

Biosca: 7:25 a.m. (Parada autobús)

(3H) + lloguer material + autocar

https://goo.gl/forms/TB0EkiEmiWou4bTq2
Cal enviar al correu o dur físicament els
següents documents a l’oficina del Consell
Esportiu de la Segarra:
consellesportiu@ccsegarra.cat
-L’autorització.

Sanaüja: 7:30 a.m. (New Holland)

-El comprovant del pagament.

esquien)

Cal dur:

-Fotocopia de la targeta sanitària.

Núm. de compte:

Complements d’esquí: guants
impermeables, roba d’abric, buff, jaqueta
impermeable, crema solar, ulleres de sol,
mitjons d’esquí, etc.

*L’autorització la trobareu a la pàgina web
del Consell Esportiu de la Segarra:

12€: autocar (acompanyats que no

3140 0001 9900 0941 5600 Caixa Guissona
Motiu:
Cognom i Nom del nen/a + Esquiada

http://www.cesegarra.cat/
Horari inscripcions físiques:

(realitzar pagaments per separat)

DINAR en una bossa separada amb el
Nom!!!

Últim dia per a pagar i inscriure’s:

Per més informació:

Dimarts: 10-14h

Dissabte 18 de Febrer, no s’acceptarà cap
inscripció passada la data.

676941570 (Xavi)

Dimecres10-14h / 16-18h

651351119 (Marc)

Dijous: 16-18h

consellesportiu@ccsegarra.cat

Dilluns: 10-14h / 16-18h

Esquiada del Consell
Esportiu de la Segarra

Quins són els objectius
principals de la sortida?
 Millorar la tècnica d’esquí alpí i surf
de neu.
 Divertir-se
realitzant
esports
d’hivern.
 Reconèixer els diferents tipus de
pistes esquiables.
 Conèixer i relacionar-se amb els
alumnes de les diferents escoles de
la Segarra.

Horari:
Sortida:
 ST. Guim: 6:30a.m.(Plaça
ajuntament)
 Cervera: 6:45 a.m. (Polivalent)
 Guissona: 7:10 a.m. (Pavelló
municipal)
 Biosca: 7:25 a.m. (Parada autobús)
 Sanaüja: 7:30 a.m. (New Holland)
Arribada a pistes: 10:00h
Classes d’esquí/Snow: 10:30h. a 13:30h
Dinar: 13:30h a 14:30h
Classes d’esquí/Snow: 14:30h a16:30h

Dia 26 de Febrer de 2017

Horari d’arribada previst:

A partir de 3r de primària i ESO

 Sanaüja: 19:15.

Que inclou el lloguer de
material?

 Biosca: 19:20 p.m.

Botes, casc, esquis/Snow i pals d’esquí.

 Cervera: 19:45p.m

*L’activitat de raquetes inclou material.

 Guissona:19:30p.m.



ST. Guim:20:00p.m.

