
INSCRIPCIÓ CURSETS D'ESQUÍ OXINEU 2019/2020

 

DADES PERSONALS DEL NEN/A

    NOM I COGNOMS:

    ADREÇA:

    CODI POSTAL I POBLACIÓ:

    DATA DE NAIXEMENT:            /               /                     EDAT:     TELF. DOMICILI:

CONTACTES FAMILIARS DURANT L'HORARI DEL CURSET

    NOM I COGNOM:     NOM I COGNOM:

    CORREU ELECTRÒNIC:     CORREU ELECTRÒNIC:

    TELÈFON:     TELÈFON:

    HORARI:     HORARI:

QUIN CURSET VOLS FER? de 9:30 a 12:30

Puríssima Nadal Reis Setmana Santa

DATES 6 al 8 desembre. 9h 27 al 30 desembre. 12h 2 al 5 de gener. 12h 9 al 12 d'abril. 12h

PREU 90 € 120 € 120 € 120 €

QUIN CURSET VOLS FER? de 9:30 a 12:30

6 diumenges 10 diumenges Jardí de neu, 4 dies (per nens i nenes de 3 i 4 anys)

DATES
del 12 de gener al 16 de 

febrer. 18h
del 12 de gener al 15 de 

març. 30h 27 al 30 desembre. 12h
12 de gener al 2 de febrer. 

12h

PREU 180 € 285 € 120 € 120 €

QUIN CURSET VOLS FER? 

Curset a mida

DATES a concretar al vostre gust

NIVELL TÈCNIC DEL PARTICIPANT

Indiqueu quin és el nivell tècnic del vostre fill/filla abans d'iniciar el curset per tal de poder planificar el millor possible els grups.

Nivell 0 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4

No ha esquiat mai o només 
una vegada

Sap frenar amb cunya en 
pistes verdes

Sap frenar i girar bé en pistes 
verdes i/o blaves

Sap baixar per pistes 
vermelles Sap baixar per pistes negres

QUINA TALLA DE SAMARRETA VOLS ?

QUANTITAT: TALLES (feu un cercle): 2/3 anys 4/6 anys 8/10 anys 12/14 anys

INFORMACIÓ GENERAL DELS CURSETS

1. L'horari dels cursets és de 9:30 a 12:30

2. Pels més petits està previst fer una parada per esmorzar i beure aigua (15 - 20 minuts).

3. Grups màxim de 8 alumnes per tècnic.

4. El punt de trobada és a l'esplanada davant del volum nord de Vall de Núria.

5. Material necessari per l'activitat: botes, esquis, pals, casc, ulleres de sol i/o ventisca, crema solar, guants, buff, roba impermeable i d'abric. Recomanem 
portar esmorzar.

6. El preu del curset  inclou: el servei d'un tècnic esportiu i la possibilitat de tramitar el bitllet anual del cremallera a Vall de Núria amb un 50% de 
descompte per pares/mares/tutors i un obsequi per cada participant.

7. El preu del curset no inclou: material individual, forfet ni cremallera.

8. Informem que els serveis de cremallera, venda de forfets i lloguer de material, són externs a OXINEU i responsabilitat exclusiva de FGC-Vall de Núria; en 
dies de molta afluència, recomanem venir amb temps suficient alhora de gestionar aquests serveis.


