
   

   
 

         

 

 

 

 

 

 

 

La Molina, Alberg La Bruna de Bellver (La Cerdanya) 

Dissabte 31 de gener i diumenge 1 de febrer de 2015. 
La sortida adreçada als joves menors de 18 anys, a partir de 1r d’ESO.  

(Nascuts entre l’1 de gener de 1997 i el 31 de desembre de 2002). 

 

Dissabte a la tarda, si el temps ho permet, es farà una sortida a la cova d’Anes. 

 

Aquells joves que no sàpiguen esquiar estaran obligats a fer les classes d’esquí, en cas de no fer-ne, els pares hauran de signar un 

full de descàrrega de responsabilitats. 

 

 

 

 

Allotjament amb pensió completa*, forfait de 2 dies, assegurança i 
transport 

115,00 €  

Lloguer de material (esquís o snow, botes, pals i casc) 23,00 €    

Classes (debutant/iniciat): 6 hores (3 hores per dia – de 10.00 a 13.00h)* 35,00 €    

        TOTAL:  

*1Pensió completa inclou: sopar de dissabte, dormir, esmorzar i dinar del diumenge. 

*2Els preus de les classes son per grups. Sinó s’arriba a uns mínims, poden augmentar 

 

QUÈ CAL PORTAR? Esmorzar i dinar de dissabte, roba d’esquí, ulleres de sol, crema solar, estris d’higiene personal, 

tovallola, sac de dormir o llençols, lot i bambes velles per la sortida. 

 

SORTIDA DEL DISSABTE 31 DE GENER I TORNADA DEL DIUMENGE 1 DE FEBRER: 

A Vilafranca del Penedès, davant l’hospital comarcal a les 5:50h el dissabte 31. I la tornada la farem al mateix lloc 
el diumenge 1 al voltant de les 20:00h aproximadament. 

 

PERÍODE D’INSCRIPCIONS: Del 9 al 19 de desembre de 2014. 
Al Servei Jove d’Olèrdola 

Dilluns i dimecres al Gatzara i dimarts i dijous a La Xarxa, de 17h a 20h, o bé a l’ajuntament d’Olèrdola als matins. 

 

PER FER LA INSCRIPCIÓ CAL PORTAR: 

- La fitxa del participant, autorització paterna i normativa interna signada. 

- La fotocòpia del DNI i de la seguretat social del o la jove. 

- Comprovant de pagament de l’activitat. 

 

 

PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT, podeu contactar amb el Servei jove d’Olèrdola, al telèfon 647416864 o bé, 

a través del correu electrònic mulinaripm@gmail.com 

PLACES LIMITADES!!!!! 
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