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
2018 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. L'import és de 30
euros.
Com cada any, el BEC
segueix oferint descomptes
als seus socis per a diverses
estacions d'esquí catalanes.
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Dimarts 28 de novembre de
2017 va obrir Secretaria.
L’horari serà de dimarts a
divendres de 18:30h a
20:30h. El telèfon de contacte
és el 646 955 391.
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Horari de secretaria

DESCOMPTES PER A FAMÍLIES:
Un any més la quota de soci familiar cobreix fins els 18 anys.
En conseqüència, tots els fills nascuts a partir del 1999 (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.
ASSEGURANÇA DEL BEC:
L'assegurança és obligatòria per a tots els socis que facin els
cursets de qualsevol modalitat. 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.
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.
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CURSETS D'ESQUÍ / SNOW
Els cursets constaran de cinc cap de setmanes:
LA MOLINA: 20 i 21 gener; 27 i 28 gener, 10 i 11 de febrer, 24 i 25
febrer
LES ANGLES ó PUYVALADOR: 17 i 18 febrer (imprescindible
portar DNI). Pendents de confirmar l'estació. Us informarem
anticipadament.
El termini d'inscripció finalitza divendres 12 de gener de 2018. Les
places són limitades.
CURSET ESQUÍ NENS:
Nivell A: Iniciació (4 – 8 anys). 3 hores (9:30 h-12:30 h).
Preu dissabtes: 120 eur.
Preu diumenges: 125 eur.
Nivell B: Perfeccionament (5 – 14 anys). 4 hores (9:30 h-13:30h).
Preu dissabtes: 127 eur.
Preu diumenges: 135 eur.

Nivell B: Perfeccionament. 3 hores (9:30 h-12:30h).
Preu dissabtes: 127 eur.
Preu diumenges: 135 eur
EL BEC ES RESERVA EL DRET D'ANUL·LAR GRUPS O
MODIFICAR-NE EL PREU EN CAS QUE EL NOMBRE
D'ASSISTENTS NO ARRIBI A UN MÍNIM DE 5 PERSONES
CURSET MULTIESQUÍ!!!!
Vols provar totes les disciplines de la neu? T'ho posem fàcil.
Edat mínima 12 anys / Nivell d'esquí: intermig.
2 dies esquí alpí + 1 dia Snow + 1 dia freestyle + 1 dia esquí de
muntanya.
Preu dissabte: 127 Eur
Preu diumenge: 135 Eur
No tens material ? Cap problema, el BEC subvenciona el lloguer
del material de Snow, freestyle i d'esquí de muntanya. (Fiança
20 €)

La Molina: 11 febrer 2018
Punt de sortida: Telecadira Cap de Comella.
Pujada: Coll de Pal.
Objectiu: conèixer el material i la seva utilitat. Tècnica en ascensió i
seguretat en descens. Temps màxim: 4 hores.
Preu: 40 eur curset + assegurança BEC.

PROVA SOCIAL
La prova social del BEC es farà a La Molina diumenge 11 de
març de 2018 i és oberta a tots els socis. No hi faltis!!!

Puyvalador / Les Angles : 18 de febrer de 2018
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.
Aprofundir en la tècnica de pujada i descens.
Temps màxim: 4 hores.
Preu: 40 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 les dues sortides: 70 eur + assegurança BEC.

NORMATIVA DE LES 2 SORTIDES:
Edat mínima 18 anys. Nivell mínim de viratge paral·lel en esquí alpí.
Limitat a 12 places.
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 B: Perfeccionament. (horari i durada a determinar).
Preu dissabtes: 127 eur.
Preu diumenges: 135 eur.

CURSET SNOW:
Nivell A: Iniciació. 3 hores (9:30 h-12:30 h).
Preu dissabtes: 120 eur.
Preu diumenges: 125 eur.

CURSET D'ESQUÍ DE MUNTANYA:

PUJADA NOCTURA REFUGI DEL NIU D' ÀLIGA
Si el temps ho permet, el BEC organitzarà pel cap de setmana
de lluna plena de març o abril la pujada de tarda amb esquís de
muntanya al Refugi del Niu de l'Àliga de Masella,al cim de la
Tossa d'Alp. La sortida inclourà sopar i la baixada nocturna.

NOVETAT !!!!: El BEC subvencionarà el lloguer del material.

CURSET ESQUÍ ADULTS:
Nivell A: Iniciació. (horari i durada a determinar).
Preu dissabtes: 127 eur.
Preu diumenges: 135 eur.

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

L'únic requisit serà participar en l'activitat que La Molina proposi.
Publicarem més informació pròximament.

DIA DELS CLUB A LA MOLINA - 17/03/18.
Aquesta temporada La Molina celebra el seu 75è aniversari i es
faran diferents actes per commemorar aquesta fita.
L'Acte que tancarà la celebració del 75è aniversari serà el dia dels
CLUBS d'ESQUÍ dirigida a tos aquells clubs que durant la
temporada realitzin alguna activitat a l'Estació.
Hi haura diverses activitats com una cursa i un dinar de germanor
amb entrega de premis i sorteig de regals..
Fa dos anys que el BEC està present i volem que aquest any el BEC
tingui una bona representació i t'ho posem molt fàcil: forfait gratuït
per cada soci per aquest dia.

SORTIDA AMB RAQUETES DE NEU
Diumenge 18 de febrer de 2018.
Estació: Puyvalador / Les Angles
Preu: 40 € /persona
Excursió apte per qualsevol edat i condició física per conèixer una
de les estacions més boniques de la Catalunya Nord.
-El BEC subvencionarà el lloguer de les raquetes de neu. (Fiança 20
Eur).
-El BEC posa a disposició dels socis 5 parells de raquetes de neu
per ús individual fora de la sortida organitzada. (Fiança 20 Eur).

NORMATIVA
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.
Per realitzar les activitats del Club, els menors d'edat hauran
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 del web del Club.
Durant les hores dels cursets preguem als responsables
dels menors que siguin localitzables via mòbil en tot
moment davant de qualsevol incidència que es pugui
presentar durant l'activitat.

