ESQUIADA JOVE A NÚRIA

DISSABTE 7 DE MARÇ DEL 2020

FULL INFORMATIU


L’activitat consisteix en anar esquiar el proper dissabte 7 de març de 2020 a
l’Estació d’Esquí Vall de Núria.



Sortirem tots plegats de la parada de BUS de davant de L’Església a les 07:35h
i el Bus també pararà davant del Pavelló a les 07:45h. Per respecte als altres
companys/es, preguem puntualitat. D’aquesta manera podrem agafar el
cremallera de les 08:30h des de l’Estació Ribes Enllaç i arribar a Vall de Núria a
les 09:10h



A la tornada, agafarem el cremallera de les 15h i arribarem a Ribes Enllaç a les
15:40h. L’arribada aproximada a Campdevànol és sobre les 16h.



L’activitat està pensada per a joves de 12 a 29 anys. Si bé, les persones menors
d’edat (menors de 18 anys) haurien de venir acompanyades pel pare, la mare o
tutor/a legal o la persona a qui aquests hagin delegat la responsabilitat
explícitament a la inscripció durant tota l’activitat. Des de que es puja a
l’autobús fins que es torna a baixar. Lògicament, les persones a qui es delegui la
responsabilitat també han de ser majors d’edat.



Totes les persones menors d’edat requereixen l’autorització del pare/mare o
tutor/a legal, que haurà de ser degudament signada.



La sortida inclou el cost del transport des de Campdevànol fins a Ribes de
Freser, el trajecte en cremallera i el forfait amb assegurança.



Cadascú s’ha de fer responsable de portar el seu equip d’esquí. A Vall de Núria
podeu llogar el material que desitgeu, o també el podeu llogar al vostre
establiment de confiança abans de la sortida direcció Vall de Núria.



Penseu en anar ben equipats. És molt aconsellable dur guants, ulleres de sol,
“gorro”, casc, i proteccions, crema pels llavis, crema de protecció solar, anorac,
mitjons de recanvi, etc. En definitiva, tot allò que ens ajudi a aïllar-nos del fred i
a tenir una bona jornada d’esquí.



Recordeu de portar el DNI i la Tarja del Servei Català de la Salut sempre a
sobre.



Respecteu sempre les indicacions de seguretat del transport i de les pistes.



A la inscripció trobareu informació del funcionament dels horaris d’esquiada,
començament, acabament, tornada, què fer amb els esquís de lloguer, etc.



Les inscripcions les trobareu penjades al web de l’Ajuntament de
Campdevànol i en format paper al mateix Ajuntament a partir de dilluns 17 de
febrer a les 09h i es tancaran dilluns 2 de març a les 13h.



El preu és de 15€ i inclou: transport de bus + cremallera i forfait amb
assegurança. No es tornarà la quota de l’activitat excepte en casos d’urgència
degudament justificats, abans del tancament de les inscripcions. Un cop
realitzat el pagament i reservada la plaça, no es retornarà l’import efectuat sota
cap circumstància aliena a l’organització.



Per tal de formalitzar la inscripció, heu d’adreçar-vos a l’Ajuntament de
Campdevànol amb el full d’inscripció degudament omplert, els diners
corresponents, i una fotocòpia del DNI i la Tarja sanitària.

INFORMACIÓ
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL – REGIDORIA DE JOVENTUT
Plaça Anselm Clavé, 1 · 17530 Campdevànol · 972 73 00 19
SERVEI DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS – OFICINA JOVE DEL RIPOLLÈS
Plaça 1 d’octubre, 6 · 17500 Ripoll · joventutvfreser@ripolles.cat ·
972 70 07 17 · 634 764 449

