Esquí · Curs de temporada completa 2018-2019

Curs de dissabtes o diumenges durant tota la temporada. Destinat tant a nens que no s’han
posat mai uns esquís, no saben fer cunya, girar ni frenar (iniciació), com a nens que ja saben
esquiar (perfeccionament).

Fitxa tècnica:
INICIACIÓ: Classes particulars fins que el nen assoleix un nivell mínim per anar amb
el grup.
PERFECCIONAMENT: Classes amb grup segons nivell
INICI: 06/12/2018
FINAL: 18/04/2019 (ambdues dates depenen de la meteorologia)
HORARI: de 9.00 h a 14.00 h amb una pausa de 30 m a mig matí.
IMPORT DEL CURS: 890 €
El preu indicat NO inclou la quota de soci ni l’abonament de temporada.

Normativa:
A les 9 comencen les classes, cal arribar 10 minuts abans amb el forfet i material a
punt
Normes durant la pausa:
Els monitors no poden comprar menjar per als nens
Els nens han de portar esmorzar de casa, entrepà i beguda
Aconsellem als pares no ser-hi a l’hora d’esmorzar
L’ interlocutor entre el monitor i els pares és la coordinadora dels cursos
És obligatori l’ús de casc i tortuga (protecció per a l’esquena) i màscara d’esquí (no
ulleres de sol normals).
Aconsellem que els guants, pantalons i anorac tinguin una mínima qualitat, per tal
d’evitar que els nens
quedin xops
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Els nens que no disposin de l’anorac del club se’ls proporcionarà un peto identificatiu
del club que hauran
de portar obligatòriament
Caldrà presentar un certificat del metge que certifiqui que el cursetista és apte per la
pràctica de l’esquí, si el cursetista fa alguna altra activitat física on els han requerit
aquest certificat poden aportar una còpia d’aquest mateix
Els nens hauran de tenir i justificar l’assegurança obligatòria per a aquesta activitat
El forfet serà tramitat pel club

Requisits:
Complir la condició de soci del CET
Signar el full de condicions i autorització paterna o tutor legal
L’acceptació de les normes del Club
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