CURSET D'ESQUI NADAL, TEMPORADA 21-22
www.cquie.cat
FITXA D'INSCRIPCIÓ
DATA LÍMIT 20 de desembre (Places limitades)
Nom:
Cognoms:
Data naixement:
Edat:
DNI:
Telèfon:
Telf mòbil:
E-mail:
Domicili:
CP:
Població:
Lloc on agafareu autocar:
Cursets realitzats:
A quina estació?
Nom Monitor:
EN CAS DE NO SER SOCI DE L'ENTITAT, ÉS OBLIGATORI DONAR-SE D'ALTA A FI I EFECTE DE GAUDIR DE L'ASSEGURANÇA I
DE LA INFORMACIÓ DE LES DIFERENTS ACTIVITATS QUE REALITZA L'ENTITAT. QUOTA ANUAL + ASSEGURANÇA 14.5€.

Núm.Cte. (IBAN): E

S

-

-

-

-

-

Que voleu fer: Esquí
Snow
Nivell: No he esquiat mai
Baix
Mitjà
Alt
Si les condicions ho permeten, hi haurà servei d'autocar. Mascareta obligatòria (a ser possible FPP2) i no
estarà permès menjar dins l'autocar. Majors de 12a. caldrà portar certificat Covid)
ENCERCLEU L'OPCIÓ QUE DESITGEU:

CURSETS ESQUI i SNOW (5-18 ANYS)

Tanda A: 30 de gener, 6 i 13 de febrer
Tanda B: 20 de febrer, 6 i 13 de març
1 tanda (A o B). Inclou forfaits, classes i record (3 dies)

130€

150€

2 tandes (A+B). Inclou forfaits, classes i record (6 dies)

240€

275€

PROMOCIO 9 DIUMENGES (5-18 ANYS)
16 i 30 de gener
6, 13 i 20 de febrer 6,13,
20 i 27 de març

Amb forfait

Sense forfait

Amb forfait

Sense forfait

5-8 anys (inclou forfaits i classes)

310€

150€

380€

220€

9-18 anys (inclou forfaits i classes

340€

150€

415€

225€

CURSETS ESQUI i SNOW (ADULTS)
30 de gener, 6 i 13 de febrer
Inclou forfaits i 2 hores de classes diàries

140€

160€

Formalització de la inscripció:
1.- Deixar fitxa d'inscripció, signada, a Esports Pujol o la bústia del local del Cquie, junt amb full
d'autorització de drets d'imatge. Si no us és possible, avanceu-nos ambdós documents
per mail (cquie@cquie.cat) i porteu-los el primer dia de curset.
2.- Efectuar el pagament, al núm. de compte: BBVA: ES81-0182-1965-1202-0162-2930 detallant
noms, cognoms i DNI de la persona que realitzarà el curset.
3.- Data límit: 12 de gener (Promo "9 diumenges"); 24 de gener, resta de cursets.
I deixarDE
la 18
inscripció
* AUTORITZACIÓ A MENORS
ANYS: a Esports Pujol o Ribera Esports
En/na………………………………………………………………amb DNI……………………..com a pare, mare o
representant legal de …………………………………………………………..amb DNI………………………….
autoritzo a que faci el curset d'esquí de CquiE sota la meva responsabilitat.
Signatura.
La cessió d'aquestes dades representa l'autorització a l'Entitat Centre Quitxalla Excursionista per a que tracti les dades amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de
desembre i la Llei 34/2002 d' 11 de juliol i les Directives 95/46CE i 2000/31/C, dins de l'àmbit propi de l'Entitat Centre Quitxalla Excursionista, per a poder fur a terme les
funcions que té encomanades segons el seu Estatut, així com per a que les pugui cedir a a aquelles entitats públiques i privades a les que estigui obligat per imperatiu legal
o per dona seves funcions , amb les que tingui prèviament concert o contracte regulador de transferència de dades de càracter personal es d'informació sobre persones.

Local CquiE. C/ Les Abelles, 30 baixos. 08692 Puig-reig · 938290166 · cquie@cquie.cat

