53è CURS D’EXCURSIONISME

Per a joves nascuts entre el 2005 i el 2008

Què és el Curset?

El curset d’excursionisme és una secció del CET dirigida a joves de 12 a 16 anys. És un
espai creat per acostar als joves a la muntanya i la natura des d’un ambient lúdic i de lleure.

Durant el curs es fan reunions i sortides. A les reunions expliquem el que es farà a les
properes
excursions, aprenem sobre temes tècnics relacionats amb aquestes i ens divertim fent jocs!

Les sortides tenen una durada d’un cap de setmana sencer, fem rutes d’excursionisme,
activitats
lúdiques i també provem diverses modalitats de muntanya: escalada, esquí de fons, vies
ferrades,
espeleologia, barranquisme, sempre adaptades al nivell del grup.
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Per inscriure’t, caldrà que:
Siguis nascut/da entre els anys 2005 i 2009
Siguis soci/a del CET
Assegurança de la FEEC

Et podràs inscriure i fer el pagament des del formulari adjunt. Si necessites més informació
pots
enviar un correu al curset o venir a Secretaria.

Per pagar la quota de soci i la llicència federativa ho pots fer seguint els següents botons o a
Secretaria, de dilluns
a divendres de 18.00 a 21.00 h.
Associa’t al CET
Llecències FEEC

Un cop t’hagis inscrit hauries d’aconseguir el següent material de muntanya necessari:
Botes de muntanya (canya alta/baixa)
Polar o jersei gruixut
Impermeable
Motxilla gran (40L aprox)
Sac de dormir gruixut (recomanat 5-0 °C)
Aïllant
Lot o frontal
Per més informació pots contactar directament amb nosaltres a cursetcet@gmail.com

Calendari 2021
30 de setembre: Presentació 53è curset
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2 i 3 d’octubre: Sortida a Montserrat
20 d’octubre: Conferència sobre excursionisme
23 i 24 d’octubre: Sortida de tardor
10 de novembre: Conferència sobre escalada
13 de novembre: Sortida al rocòdrom
24 de novembre: conferència sobre primers auxilis
27 i 28 de novembre: sortida conjunta amb AvanCET
9 de desembre: Conferència sobre espeleologia
11 i 12 de desembre: Sortida d’espeleologia

Els monitors es reserven el dret de modificar les dates de les sortides i reunions si
ho troben convenient.

FORMALITZACIÓ INSCRIPCIÓ
El preu d’inscripció al Curs és de 65€ (no inclou l’assegurança de la FEEC)

Cal llegir detingudament les següents normes abans de formalitzar la inscripció:

El/la cursetista es compromet a seguir les indicacions dels monitors.
S’haurà de llegir, signar i complir la declaració responsable pel COVID-19
El/la cursetista seguirà les normes de seguretat orals o escrites que els responsables
del curs estableixin, alliberant-los de tota responsabilitat de danys o d’accident per
imprudència d’aquests. El CET no el farà responsable dels perjudicis que pugui
ocasionar el/la cursetista en no seguir les indicacions del monitor.
Qualsevol cursetista que no segueixi les normes de convivència, respecti la natura o
presenti poc interès per les matèries del curs serà exclòs si la direcció ho considera
oportú.
La direcció del curs es reserva el dret d’efectuar canvis i modificacions si ho considera
adient.
En formalitzar la inscripció cal adjuntar-hi una fotografia de carnet, una fotocòpia del
DNI i una del carnet de la seguretat social, i en cas de tenir-la, una del carnet de la
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FEEC.
Cal assistir a la reunió de pares que hi haurà el dimecres 29 de setembre a les 20.30 h
a la sala d’actes del CET. El període d’inscripció conclou el mateix dia de la reunió
inicial.

Inscripció:
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