
ESQUIADA A VALLTER2000
Dia 30 de gener de 2016

FULL INFORMATIU

• La activitat consisteix en anar a esquiar el dia 30 de gener de 2016 a l’estació d’esquí de
VallTer2000. 

• Sortirem tots plegats de la estació de BUS de Figueres, a les 7 h. del matí en punt (6:30 Roses,
6:45 Castelló d'Empúries). Per respecte als altres companys/es, preguem puntualitat. 

• La activitat està pensada per a joves de14 a 35 anys. Ens cas de no cobrir totes les places
s'obrirà l'activitat a totes les edats. En cas que participi un menor de 14 anys ha de venir
acompanyat del pare, mare o tutor legal, i aquest serà qui es farà càrrec en tot moment del
nen/a.

• Tots els menors d'edat han d'omplir l'autorització paterna. 

• Caldrà portar l’esmorzar, dinar i berenar. (També es pot comprar allà).

• Cadascú s’ha de fer responsable de portar el seu equip d’esquí. A Esports Josep de Figueres
podeu llogar el material que desitgeu, o també el podeu llogar a l’estació de VallTer2000.

• 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 de la fred i a tenir una bona jornada d’esquí.

• Recordeu de portar el DNI i la Tarja del Servei Català de la Salut. 

• Respecteu sempre les indicacions dels monitors/es acompanyants i dels monitors/es de pista.

• A  l’autocar,  els  monitors/es  acompanyants  us  informaran del  funcionament  dels  horaris
d’esquiada, començament, acabament, tornada, que fer amb els esquís de lloguer, etc.

• Les  inscripcions  s'obriran  a  partir  del  dimarts  1  de  desembre de  2015  i  es  tancaran  el
divendres 15 de gener de 2016 a la 13h.

• El preu és de 35€ i inclou: Transport, Forfet, i Assegurança. Per a aquells que NOMÉS vulguin
el servei de bus el preu és de 15€ (anada i tornada), s'ha de consultar sempre si hi ha places.

• No es tornarà la quota de l'activitat excepte en casos d'urgència degudament justificats,
abans del tancament de les inscripcions, és a dir del 15 de gener.

• Per tal de formalitzar la inscripció, heu d'adreçar-vos a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà (Anicet
de Pagès, 2 ·  telf. 972 67 37 28) o bé, adreçar-vos al vostre dinamitzador, tècnic de joventut
i/o a l'espai jove del vostre municipi. Amb el full d'inscripció degudament omplert, els diners
corresponents, i una fotocopia del DNI i la Tarja sanitària.

Organitza: Col·labora:

OFICINA DE JOVENTUT FIGUERES – ALT EMPORDÀ 
C/ Anicet de Pagès, 2 · 

asanchez@altemporda.cat · 972 67 37 28 

ESPAI JOVE DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Convent de Santa Clara, C/Carbonar, 2
joventut@castello.cat · 972 15 86 43.
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