71è Campament Social d’Alta Muntanya

Del diumenge, 28 de juliol al diumenge, 11 d’agost

A ON ANEM?
VALL D’URBASA
URBASA és un altiplà muntanyenc situat al nord-oest de Navarra que presenta una altitud
mitjana d’uns 1000 metres segons el nivell del mar.
Està situat a uns 530 km de Terrassa. Unes 5 h de camí, aproximadament.

ZONA D’ACAMPADA: Càmping Urbasa
El terreny d’acampada es troba dins del Parc Natural d’Urbasa.
El càmping es troba habilitat amb dutxes, wc, aigua calenta i freda, wi-fi,
bar/restaurant, etc.
La zona de pàrquing es troba a dins del mateix càmping.
Terreny equipat amb electricitat.
No hi ha cobertura, però disposem de wi-fi al bar/restaurant.
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SERVEIS
ALTSASU (20 min des del càmping)
Supermercats
Bar/Restaurant
BBVA, la Caixa, Banco Santander, Banco Sabadell
Farmàcia / Centre mèdic
Benzinera
ALTRES POBLACIONS DE L’ENTORN
OLAZTI (20 min des del càmping)
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ETXARRI – ARANATZ (25 min des del càmping)
LIZARRA (Estella) (40 min des del càmping)
GASTEIZ (Vitoria) (45 min des del càmping)
IRUÑA (Pamplona) (1 hora des del càmping)

LLOCS D’INTERÈS
Naixement del riu Urederra.
Cim Sant Donato
Parc natural d’Urbasa
Parc natural d’Aralar
Parc natural Aizkorri
Serra d’Andía

NORMATIVA
Tindrà plaça preferent qui participi els quinze dies de campament.
Us recordem la necessitat de comptar amb l’ajut de tothom en les tasques de muntar i
desmuntar.
En arribar al campament caldrà dirigir-se a l’organització que us donarà la benvinguda
i us indicarà el lloc on acampar.
Tindrem tots cura de la convivència.
NO es podrà acampar al càmping abans de la data assenyalada.
Per dinar hi haurà l’opció de pícnic, sempre i quant us apunteu als fulls de control fets
per cuina.

FEEC
És imprescindible estar federat. Cal que repasseu el quadre següent per adaptar les
cobertures a les activitats que desitgeu dur a terme.
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PERÍODE D’INSCRIPCIONS
PREINSCRIPCIONS:
Del dilluns, 15 abril fins al dimecres, 15 de maig.
INSCRIPCIONS FINALS:
Del dilluns, 20 maig fins al dissabte, 6 de juliol

PREUS
Socis CET
Adults (+18 anys):
15 dies: 400 €
7 dies: 230 €
Preu per dia extra: 40 €
Jove ( de 13 a 18 anys):
15 dies: 360 €
7 dies: 205 €
Preu per dia extra: 35 euros
Infant (de 4 a 12 anys):
15 dies: 300 €
7 dies: 175 €
Preu per dia extra: 30 €
Nadó (de 0 a 3 anys): gratuït

No socis CET
Adults (+18 anys):
15 dies: 450 €
7 dies: 260 €
Preu per dia extra: 55 €
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Jove ( de 13 a 18 anys):
15 dies: 400 €
7 dies: 240 €
Preu per dia extra: 45 euros
Infant (de 4 a 12 anys):
15 dies: 350 €
7 dies: 220 €
Preu per dia extra: 35 €
Nadó (de 0 a 3 anys): gratuït

Qui som?
Per qualsevol dubte, qüestió o informació, podeu contactar amb nosaltres al següent email i
mòbils de contacte: campament@ce-terrassa.cat
Anna Fitó: 646 68 05 90
David Pereira: 690 34 94 89
Jordi Pereira: 608 23 84 93
Maria Fitó: 686 03 22 53

Per tramitar la preinscripció i la inscripció final, us heu de
dirigir a Secretaria del
Centre.
centre@ce-terrassa.cat / 93 788 30 30
(De dilluns a divendres de les 18 hores fins les 21 hores)

INSTAGRAM
Podeu seguir-nos al nostre compte d’Instagram:
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https://www.instagram.com/cet.campament/

Descàrregues
Full informatiu

Full pre-inscripció

Full inscripció

Inscripció:
20190728 · 71è Campament alta muntanya

Recordeu, perquè la vostra
inscripció sigui vàlida, heu
d'enviar les dades (botó
«Enviar») i heu de rebre un
correu de confirmació
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El campament de muntanya és
una activitat oberta tant als socis
com als no socis del CET
Nom*
Nom de la persona que realitza la transacció.
Cognoms*
Cognoms de la persona que realitza la transacció.
DNI*
DNI de la persona que realitza la transacció.
Data d'expedició del DNI*
Data d'expiració del DNI*
Email*
Adreça electrònica de la persona que realitza la transacció.
Telèfon de contacte*
Edat*
Cal un valor entre 0 i 99 .
Equipament d'acampada
(tenda, caravana, furgoneta, etc)
Superfície aproximada que ocupareu (en metres quadrats)
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Adults
Inscripció socis adults 15 dies (400 €)
Preu: 400,00 € Quantitat:
Inscripció no socis adults 15 dies (450 €)
Preu: 450,00 € Quantitat:
Inscripció socis adults 7 dies (230 €)
Preu: 230,00 € Quantitat:
Inscripció no socis adults 7 dies (260 €)
Preu: 260,00 € Quantitat:
Inscripció socis adults dies extra (40 €/dia) Com a quantitat hi heu de posar el nombre
de dies x nombre de persones
Preu: 40,00 € Quantitat:
Inscripció no socis adults dies extra (55 €/dia) Com a quantitat hi heu de posar el
nombre de dies x nombre de persones
Preu: 55,00 € Quantitat:

Joves
Inscripció socis joves (13 a 18 anys) 15 dies (360 €)
Preu: 360,00 € Quantitat:
Inscripció no socis joves (13 a 18 anys) 15 dies (400 €)
Preu: 400,00 € Quantitat:
Inscripció socis joves (13 a 18 anys) 7 dies (205 €)
Preu: 205,00 € Quantitat:
Inscripció no socis joves (13 a 18 anys) 7 dies (240 €)
Preu: 240,00 € Quantitat:
Inscripció socis joves dies extra (35 €/dia) Com a quantitat hi heu de posar el nombre
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de dies x nombre de persones
Preu: 35,00 € Quantitat:
Inscripció no socis joves dies extra (45 €/dia) Com a quantitat hi heu de posar el
nombre de dies x nombre de persones
Preu: 45,00 € Quantitat:

Infants
Inscripció socis infants (3 a 12 anys) 15 dies (300 €)
Preu: 300,00 € Quantitat:
Inscripció no socis infants (3 a 12 anys) 15 dies (350 €)
Preu: 350,00 € Quantitat:
Inscripció socis infants (3 a 12 anys) 7 dies (175 €)
Preu: 175,00 € Quantitat:
Inscripció no socis infants (3 a 12 anys) 7 dies (220 €)
Preu: 220,00 € Quantitat:
Inscripció socis infants dies extra (30 €/dia) Com a quantitat hi heu de posar el nombre
de dies x nombre de persones
Preu: 30,00 € Quantitat:
Inscripció no socis infants dies extra (35 €/dia) Com a quantitat hi heu de posar el
nombre de dies x nombre de persones
Preu: 35,00 € Quantitat:
Data d'arribada*
28/07/2019

Data de partida*
11/08/2019

Dades de les altres persones
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Nom *
Cognoms *
DNI *
(obligatori) (obligatori) (obligatori)

Data
Data
Adreça
Data
d'expedició
d'expiració
Telèfon de
Data de
electrònica
Edat *
d'arribada
del DNI
del DNI
contacte *
partida *
*
(obligatori)
*
(dd/mm/yyyy) (dd/mm/yyyy) (obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
(obligatori)
* (obligatori) * (obligatori)

Import total de la inscripció
Import total
0,00 €
El pagament es realitzarà un cop enviat aquest formulari amb totes les dades.
Confirmació de dades*
Declaro que he repassat els camps del formulari i que les dades són certes.
Política de protecció de dades*
En entrar aquestes dades dono el consentiment per tal que, d'acord amb la llei
Orgànica 154-1999 de Protecció de dades de Caràcter Personal, les dades que
lliuro meves i/o del meu/va fill/a siguin incorporades als fitxers del Centre
Excursionista de Terrassa, amb la finalitat de rebre el servei de Federació al qual
respon aquesta inscripció. Les dades que lliuro són les necessàries per tal que el
servei es pugui prestar adequadament. En tot cas se m'informa que puc accedir
als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que s'especifica a
l'esmentada llei, de forma gratuïta, adreçant-me a la Secretaria del Centre. El
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Centre Excursionista de Terrassa em manifesta que es compromet a no utilitzar
aquestes dades més enllà del què sigui necessari per al bon funcionament de les
activitats i, per tant, no les cedirà en cap cas ni a tercers ni per a cap altra
finalitat que no sigui la descrita.
Envia
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