646 955 391.
La seu del BEC es troba a Can
Quim del Rec, C/ Canat 65, al
costat del Camp de Futbol
Vell.

Quotes i carnets
Les quotes de soci per a l'any 2015
són les següents:
· 26 Euros soci individual
· 50 Euros soci familiar (inclou pare,
mare i tots els menors de 18 anys)
· No hi ha quota d'entrada per a
nous socis.
En tots els casos cal afegir l'import de
l'assegurança d'accident ja que és
obligatòria en cas de participar a
qualsevol activitat del BEC.
Com cada any, el BEC segueix oferint
descomptes als seus socis per a
diverses estacions d'esquí
catalanes.
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L’horari serà de dimarts a
divendres de 18:30h a 20:30h.
El telèfon de contacte és el

w w w. b a n y o l e s e s q u i c l u b . o r g
info@banyolesesquiclub.org
@bec_banyoles
BEC Banyoles

Horari de secretaria

DESCOMPTES PER A FAMÍLIES
PINSOSFIGUERAS

Un any més la quota de soci familiar cobreix fins els 18 anys.
En conseqüència, tots els fills nascuts a partir del 1996 (any
natural) queden compresos dins de la quota familiar de 50
euros.
Així mateix, hem previst descomptes per famílies
nombroses en la inscripció del curset. Novament, en cas
que s'inscriguin tres fills al curset, el curset del tercer fill serà
gratuït.

Ronda Monestir, s/n
17820 Banyoles
Telfs.: 972 57 10 40
972 57 58 50
Fax: 972 58 12 65
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info@pinsosﬁgueras.com
www.pinsosﬁgueras.com

Butlletí Informatiu
desembre 2014

ASSEGURANÇA DEL BEC
L'assegurança és obligatòria per a tots els socis que facin
curset o curset de muntanya. 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.
Igualment aquesta informació es penjarà a la web del BEC.
Per evitar qualsevol problema de cobertures, és
extremadament important que tots aquells que contracteu
l'assegurança seguiu el procediment detallat a la
documentació.

Podium M.Duran
C/ de la Llibertat, 137
17820 Banyoles
Tel. 972 57 49 02

MIQUEL PINO
Assessors

CARNET DEL BEC
El carnet del BEC permetrà obtenir un descompte a Podium
del 10% en material d'esquí i un descompte per a properes
compres en el material no relacionat amb l'esquí.
El carnet serà familiar i s'expedirà només sota demanda a
Secretaria. S'haurà de recollir a Podium.
Com cada any, el carnet dóna dret a descomptes a les
estacions de La Molina i Masella.

Comptable
Fiscal
Laboral

Anàlisi de costos
Control de gestió
Anàlisi econòmico-Financera

Plans de viabilitat
Exportació-importació
Màrqueting

Plaça Catalunya,8-17820 Banyoles (Girona)
Tel.: 972 58 40 00 - Fax 972 42 12
E-mail: assessoria@miquelpino.com
www.miquelpino.com

CURSETS D'ESQUÍ / SNOW
Els cursets constaran de cinc caps de setmanes:
La Molina: 24 i 25 de gener, 31 de gener i 1 de febrer, 14 i 15 de
febrer, 21 i 22 de febrer.
Puyvalador: 28 de febrer i 1 de març (imprescindible portar NIF)
El termini d’inscripció finalitza divendres 16 de gener de 2015. Les
places són limitades. El BEC es reserva el dret d’anul·lar cursets o
modificar-ne el preu si no s’arriba a un mínim de participants.
Com a NOVETAT, aquest any hem aconseguit que el preu dels
cursets dels dissabtes sigui més econòmic. Esquia els dissabtes i
estalvia’t els cafès!
CURSET NENS
Nivell A: Iniciació (4 – 8 anys). 3 hores (9:30 h-12:30 h).
Preu dissabtes: 112 eur.
Preu diumenges: 125 eur.
Nivell B: Perfeccionament (5 – 14 anys). 4 hores (9:30 h-13:30h).
Preu dissabtes: 122 eur.
Preu diumenges: 135 eur.

RECORDEM QUE ELS
CURSETS DE PUYVALADOR
COMENCEN A LES 10:00

CURSET D'ESQUÍ DE MUNTANYA
Aquest any volem que conegueu l'apassionant món de l'esquí de
muntanya. Us proposem dues sortides d'iniciació:
LA MOLINA: 15 febrer 2015
Punt de sortida: Telecadira Cap de Cornellà.
Pujada: Coll de Pal.
Objectiu: conèixer el material i la seva utilitat. Tècnica en
ascensió i seguretat en descens.
Temps màxim: 4 hores.
Preu: 35 eur curset + assegurança BEC.

CURSET ADULTS
Nivell A: Iniciació. 3 hores (9:30 h-12:30 h).
Preu dissabtes: 112 eur.
Preu diumenges: 125 eur.
Nivell B: Perfeccionament. 3 hores (9:30 h-12:30h).
Preu dissabtes: 112 eur.
Preu diumenges: 125 eur.
CURSET SNOW
Nivell A: Iniciació. 3 hores (9:30 h-12:30 h).
Preu dissabtes: 112 eur.
Preu diumenges: 125 eur.
Nivell B: Perfeccionament. 3 hores (9:30 h-12:30h).
Preu dissabtes: 112 eur.
Preu diumenges: 125 eur.

EL BEC ES RESERVA EL DRET A ANUL·LAR GRUPS O
MODIFICAR-NE EL PREU EN CAS QUE EL NOMBRE
D’ASSISTENTS NO ARRIBI A UN MÍNIM DE 5 PERSONES

NORMATIVA DE LES 2 SORTIDES:
Limitat a 12 places.
Edat mínima 18 anys.
Condició física normal: tot i que les sortides no són especialment
exigents a nivell físic, és important tenir en compte la durada de la
sortida i no sobreestimar les possibilitats físiques personals de
cadascú.
Nivell mínim de viratge paral·lel en esquí alpí.

CONCURS DE FOTOGRAFIA

PROVA SOCIAL
La prova social del BEC es farà a La Molina diumenge 15 de març de
2015 i és oberta a tots els socis.
Tant la normativa dels cursets com la de la prova social, es poden
consultar a Secretaria o bé a la pàgina web del Club
www.banyolesesquiclub.org.
En tot els casos, 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.

Voleu guanyar 2 forfaits per a qualsevol estació d’esquí de
Catalunya? Participeu en el concurs de fotografia amb el Buff del
BEC via Twitter!
Fer-ho és molt senzill: feu-vos una fotografia amb el buff del BEC
a qualsevol espai de neu i etiqueteu la imatge amb
#buffBECBanyoles, envieu-la a @BEC_Banyoles i finalment
compartiu-la a twitter.
Podeu participar amb tantes fotos com vulgueu. El tema és
completament lliure. Teniu de temps per enviar-nos les vostres
fotos fins el 1 de març de 2015.

TUBULAR DEL BEC

PUYVALADOR: 1 març 2015
Punt de sortida: Base de l'estació.
Pujada: Puig del Pla Bernat 2.436 m.
Objectiu: Posar en pràctica les nocions del primer dia a La Molina.
Aprofundint en la tècnica de pujada i descens.
Temps màxim: 4 hores.
Preu: 35 eur curset + assegurança BEC. Eventualment caldrà
pagar un viatge únic en remuntador per tal de pujar fins el punt de
sortida.
Preu del curset per la inscripció a totes dues sortides: 60 eur +
assegurança BEC.

Novament els socis del BEC tenim l’oportunitat d’adquirir un tubular
de la marca BUFF® dissenyat en exclusiva pel BEC. El tubular es
podrà adquirir a la botiga Podium o bé directament a pistes.

