
 

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: 14/15 – 21/22 – 28/29 de gener i 04/05 de febrer 
Puyvalador: 18/19 de febrer (imprescindible portar DNI) 
El termini d’inscripció finalitza el dimarts 10 de gener de 2011.  
Prova Social: 4 de març de 2011 

 

CURSET NENS 
 
Nivell A: Iniciació (4 – 8 anys), 3 hores (9:30 h. a 12:30 h.)*: 120 Eur.  
Nivell B i C: Perfeccionament (5 – 12 anys), 4 hores (9:30 h. a 13:30 h.)* 125 Eur. 
Nivell D: Tecnificació (12 – 17 anys), 4 hores (9:30 h. a 11:30 h.)* 160 Eur. 

 

CURSET ADULTS 
 
Nivell A: Iniciació, 3 hores (9:30 h. a 12:30 h.)* 120 Eur.  
Nivell B: Perfeccionament 3 hores (9:30 h. a 12:30 h.)* 120 Eur.  

 

CURSET SNOW 
 
Nivell A: Iniciació (a partir de 9 anys), 3 hores (9:30 h. a 12:30 h.)* 120 Eur.  
Nivell B: Perfeccionament, 3 hores (9:30 h. a 12:30 h.)* 120 Eur.  

 
* Els cursets a Puyvalador comencen a les 10:00 h. 
 

  



PREUS ESPECIALS DE FORFAITS PER A SOCIS 

Aquesta temporada des de la Junta hem procurat minimitzar les despeses per poder practicar 

l'esquí alpí. Per això els socis tindran un descompte en el preu del forfait els dies del curset i 

de la Prova Social. Tant a Puyvalador com a La Molina el preu del forfait serà únic, tal i com es 

mostra a la taula que hi ha a continuació: 

 
Preu Forfait a La 

Molina 
(Comprat a les 

guixetes) 

Preu Forfait a 
Puyvalador 

(Comprat a les 
guixetes) 

Preu forfait socis 
del BEC 

(Comprat a la 
secretaria del BEC, 

a Banyoles) 

Adult 39,5 € 
26,5 € (temporada 

passada) 
25 € 

Infantil 29,5 € 
20 € (temporada 

passada) 
21 € 

Per tal de poder gaudir d'aquests descomptes caldrà encarregar els forfaits, pagar-los a 

Banyoles, i recollir-los a l'estació d'esquí (el mateix dia que es vagi a esquiar). Per tant, caldrà 

fer el següent: 

Encarregar els forfaits, com a molt tard el dijous anterior al dia d'esquí, a la secretaria del BEC 

a Banyoles, a Can Quim del Rec. En el moment de fer-ho caldrà abonar en efectiu l'import dels 

forfaits (si no es paguen abans del dijous anterior, es considerarà que no s'han encarregat). 

S'haurà de detallar la quantitat de forfaits i els dies que es necessiten. 

El dia que es vagi a esquiar caldrà anar a buscar el forfait al responsable del BEC, que estarà 

disponible fins a l'hora que comenci el curset (aproximadament a les 10 del matí estarà al punt 

de trobada del RACC, i abans estarà localitzable a la zona del telecabina). 

Observacions: 

Per tal de no dificultar-ho excessivament, es podran encarregar i pagar tots els forfaits de cop, 

d'aquesta manera no caldrà fer-ho cada setmana. Aquests descomptes només es faran els 

dies del curset i de la Prova Social. La resta de temporada es podrà aconseguir el descompte 

que ofereix l'estació d'esquí directament a les guixetes de la mateixa estació, sempre que 

s'hagi passat a buscar el carnet per la secretaria del BEC. 

Si hi ha algú que prefereix que se li cobri l'import dels forfaits amb una tranferència bancària o 

alguna cosa equivalent, haurà de fer-se càrrec de les despeses que s'originin, i haurà de 

passar per secretaria per encarregar-los com a molt amb una setmana d'antelació. Tant si es 

fa el pagament amb efectiu com si es fa amb una tranferència bancària, cal passar per la 

Secretaria de BEC. 


