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CURSETS D’ESQUÍ

Una temporada més tot els socis que vulgueu
iniciar-vos en la pràctica de l�esquí o perfeccionar
el vostre nivell disposeu de l�oportunitat de
realitzar els cursets d�esquí i compartir unes
hores d�esquiada amb altres socis del Banyoles
Esquí Club.
El curset constarà de cinc caps de setmana:
La Molina: 16 i 17 de gener, 30 i 31 de gener, 6 i
7 de febrer
Les Angles: 23 i 24 de gener (imprescindible
portar DNI)
Puigvalador: 20 i 21 de febrer (imprescindible
portar DNI)
El termini d�inscripció finalitza el dimarts 12 de
gener de 2010.
La normativa del curset i la prova social la podeu
consultar a secretaria o bé a la pàgina web del
Club www.banyolesesquiclub.org.
Els menors d�edat han d�anar acompanyats d�un
adult. En cas que aquest no sigui el pare, mare o
tutor, és necessària l�autorització dels pares per
tal de fer qualsevol activitat del Club.
L�autorització la podeu demanar a Secretaria o
bé baixar-vos-la de la web del Club.

HORARI DE
SECRETARIA

La Secretaria del Club és
oberta des del passat
24/11/09. L�horari de
secretaria és de dimarts a
divendres de 18:30 a 20:30. El
telèfon de contacte és el 619
763 048. La seu del BEC es
troba al carrer Figueres s/n, al
costat de la farmàcia de Can
Puig.

ASSEGURANÇA

El preu de l�assegurança
bàsica del Banyoles Esquí
Club és de 28 euros. Us
recordem que l�assegurança
és obligatòria per realitzar
qualsevol activitat del BEC.

ACTIVITATS DEL
CLUB

El BEC informa que es
cobraran d�immediat totes les
activitats un cop el soci les
hagi reservat. Si feta la
reserva, no es pot participar a
l'activitat degut a una lesió
greu que impedeix la pràctica
de l'esquí, la nova
assegurança d�esquí del Club,
sempre que aquesta s�hagi
contractat, retornarà l�import
abonat fins a un màxim de
180 Euros. Totes les activitats
es duran a terme sempre i
quan les condicions
meteorològiques i l�estat de la
neu ens ho permetin.

CURSET NENS

Nivell A: Iniciació (4 � 8 anys)
3 hores (9:30 h. a 12:30 h.)
110 Eur.

Nivell B i C: Perfeccionament (5 � 12 anys)
4 hores (9:30 h. a 13:30 h.)
120 Eur. (mínim 6 persones)

Nivell D: Tecnificació (12 � 17 anys)
2 hores (9:30 h. a 11:30 h.)
65 Eur. (mínim 5 persones)

CURSET ADULTS

Nivell A: Iniciació
3 hores (9:30 h. a 12:30 h.)
110 Eur.

Nivell B: Perfeccionament
3 hores (9:30 h. a 12:30 h.)
110 Eur.

CURSET SNOW

Nivell A: Iniciació (a partir de 9 anys)
3 hores (9:30 h. a 12:30 h.)
110 Eur.

Nivell B: Perfeccionament
3 hores (9:30 h. a 12:30 h.)
110 Eur.

ESQUIADA DE LES
BOTIGUES BASE

El13/12/09, si el temps ho permet, les botigues
de BASE organitzen una jornada d�esquí a
l�estació de Vallter 2000. Aquesta activitat és
oberta a tots els socis del Club. Aquest dia
podreu provar gratuïtament les novetats en
material d�esquí de la temporada.

AUTOCAR BLANC
Un any més el Club segueix apostant per l�autocar blanc, per
tal que tots els socis i sòcies tingueu la possibilitat de
compartir un fabulós dia d�esquí amb d�altres companys/es
que no siguin socis del B.E.C., sense haver-se de preocupar
de conduir fins a l�estació.
Per tal de realitzar l�autocar blanc es necessita un mínim de
25 persones. També us recordem que els menors han de
venir obligatòriament acompanyats d�un adult que se�n
responsabilitzi.

PREU SORTIDA PERDIA (Forfait inclòs)
Soci (1 dia) No soci

Adult 50 Eur. 55 Eur.
Infant (7-11 anys) 42 Eur. 47 Eur.
Menor (fins 6 anys)
o adult sense forfait 23 Eur. 25 Eur.

A més dels dissabtes i diumenges en que es realitza el curset
d�esquí, també hi ha d�altres sortides:

NOVA ASSEGURANÇA DEL BEC
Aquest any hem canviat de companyia asseguradora per tal
de millorar les prestacions de la pòlissa d�assegurança. Amb
el tríptic annexat al Butlletí us podeu informar de les
prestacions. D�altra banda, i en cas que contracteu la nova
assegurança, en el moment de recollir la documentació a la
Secretaria se us facilitarà una documentació detallada de les
cobertures, així com un resum de com procedir en cas que
haguéssiu de fer-ne ús.


