Marxa nòrdica · sortides setmanals

Cada divendres a la tarda
Ens trobem per caminar pels entorns de Terrassa. El punt de sortida és diferent cada
setmana.
Fem arribar la informació sobre el lloc i l’hora de trobada així com de la durada i la
dificultat de la sortida mitjançant un correu electrònic durant de setmana.

Fitxa tècnica:
1. Caldrà inscriure’s a l’activitat de MN dels divendres, només via web, a l’inici de cada
trimestre. La inscripció s’obrirà un mes abans de l’inici de cada trimestre.
2. Per als socis del CET en possessió d’una llicència de la FEEC, la inscripció trimestral
serà gratuïta.
3. Per als socis del CET que no tinguin llicència federativa, la inscripció trimestral
costarà 15 € en concepte d’assegurança obligatòria. No caldrà anar a comprar els
tiquets o abonaments a secretaria del CET.
4. Per als no-socis en possessió d’una llicència de la FEEC, la inscripció trimestral a
l’activitat de MN dels divendres, costarà 10 €.
5. Per als no-socis que no tinguin llicència federativa, la inscripció trimestral costarà 25 €
i inclourà l’assegurança obligatòria. No caldrà anar a comprar els tiquets o
abonaments a secretaria del CET.
6. En el moment de fer la inscripció caldrà acreditar que s’és soci (amb el número de
DNI) i que s’està en possessió de la corresponent llicència FEEC, enviant una foto de
la llicència federativa.
7. Ja que la Marxa Nòrdica és una activitat que requereix una preparació tècnica i l’ús
d’uns bastons específics, diferents dels de muntanya, és important haver fet un curset
d’iniciació per participar regularment a les nostres sortides. Es farà un curset cada
trimestre, que s’anunciarà oportunament a la web i mitjançant la nostra llista de
correu. Si algú, abans de fer el curset, vol provar-ho, podrà venir a una o dues sortides
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abans. En qualsevol cas ho haurà de fer amb bastons de Marxa Nòrdica (El CET té un
servei de lloguer de bastons, a 3 €. S’han de demanar amb antelació a la sortida)

Inscripció oberta per al 1r trimestre de 2019:
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Atenció! Recordeu que no es
formalitzarà la inscripció si no
envieu les dades amb el botó
«Enviar»
Si no rebeu el correu electrònic
de confirmació, no estareu
inscrits a l'activitat
Nom*
Nom
Cognoms*
Cognoms
DNI*
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DNI
Email*
Adreça electrònica
Telèfon mòbil*
Número de telèfon mòbil de contacte
Tipus d'inscripció*
Soci del CET amb assegurança FEEC (gratuït) ▼

Escull el tipus d'inscripció: soci, no soci, amb o sense assegurança...
Fotografia de la targeta FEEC (màxim 35 Mb)
Tipus d'arxius acceptats: jpg, gif, png, pdf.

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
Centre Excursionista de Terrassa em manifesta que es compromet a no utilitzar
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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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