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INFORMACIÓ “ESQUIADA – 24 de Febrer”  
 
Hola a totes i tots! 
 
El proper dilluns 24 de Febrer, aprofitant que a Igualada és festa de lliure elecció, Anima’ns Grup 
organitza una sortida d’esquí a l’estació de La Masella per a nois i noies d’entre 12 i 17 anys. 
 
L’hora de sortida serà a les 06,30h des de l’Estació d’Autobusos d’Igualada (es demana màxima 
puntualitat) i l’arribada es preveu entre les 19’30h i les 20’00h també a la mateixa Estació.  
 
Tots vosaltres anireu acompanyats durant el viatge per tècnics responsable Anima’ns Grup, i a les 
pistes per monitors especialistes d’esquí (es obligatori fer 2h de curset). 
 
Caldrà portar roba impermeable per esquiar, anorac, guants, ulleres, mitjons gruixuts i crema de 
protecció solar. També serà recomanable portar mitjons de recanvi, gorro, tapa-colls, l’esmorzar i el 
dinar. També cal que portin l’original de la targeta sanitària. 
 
Esmorzarem a peu de pistes d’esquí i pel que fa al dinar es podrà deixar a l’autocar, que estarà obert 
en una hora que ja concretarem per tal que es pugui anar a buscar (aquells que ho vulguin el 
podran comprar). L’hora de marxar de les pistes serà a les 17’30h. 
 
 Preus: 

 Viatge + forfet + assegurança + curset: 51,50€ 
 

 Viatge + forfet + assegurança + lloguer + curset: 56,50€ 

 
 
INSCRIPCIÓ: 
Per inscriure’s cal omplir la butlleta d’inscripció que també trobareu a www.activat.animans.cat i: 
 

• Enviar-la a activat@animans.cat conjuntament amb el justificant de pagament.  
Pagament per transferència al núm de compte d’Anima’ns: 

 
ES3201828142570202290905  

IMPORTANT CAL ESPECIFICAR EL NOM I COGNOMS  
O bé 

• Inscripció presencial amb pagament en efectiu al Magatzem d’Anima’ns (Carrer 
Dinamarca 3 local 8) obertes de dilluns a divendres de 9 a 13h o de dilluns a 
dijous de 15 a 17h. 
 

Abans del dilluns 10 de Febrer  2020 
 

Atentament, 
DEPARTAMENT ACTIVA’T CLUB 
 
 

 ACTIVA’T CLUB             activat@animans.cat       93 141 47 39        activat.animans.cat 

http://www.activat.animans.cat/
mailto:activat@animans.cat


BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ      
 
 
Nom i cognoms:………………….........................................................…......................................………………......………… 
 
Data de naixement:……........................……...... NÚMERO CAT SALUT…………………....……………................... 
 
Telèfon tutors…………….…………….… ………………………………… Telèfon d’urgència: …………...………………………. 
 
Correu electrònic tutors …………………........…………………..…….. …………………………………………………………………... 
 
Centre/Institut ………………………………..............…………….................………… Curs:……………...................................... 
 
Telèfon mòbil del vostre fill/a (si en disposa) ………………………………...................................…..……………….  
 
Observacions……………............………………………………………….......................……………………………………………………….     

 
 
 
 
 
 

 
 

Observacions 
 
L’ÚS DE CASC ÉS OBLIGATORI. Els que lloguen el material ja hi va inclòs. Els que no, tindrà un cost 
3€ que hauran d’abonar en el moment de formalitzar el lloguer. 
 

La data límit d’inscripció serà el dilluns 10 de febrer. 
 

AUTORITZACIÓ ESQUIADA 
 
Jo _____________________________ amb DNI núm.________________, com a pare / mare / tutor-a de l’alumne/a 
_____________________________ autoritzo el/la meu/va fill/a a assistir a l’Esquiada a “La Masella” que 
organitza l’Anima’ns Grup el dilluns 24 de Febrer de 2020. 
 

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas 
d’extrem urgència. 

Marcar amb una “X”: 
Pot esquiar sense la presència dels tècnics responsables.  
NO pot esquiar sense la presència dels tècnics responsables.  

 
 

 
Signatura del pare/mare/tutor 

 
*Les dades proporcionades seran introduïdes en un fitxer propietat d’ Anima’ns Grup (ANIMA’NS SCP i AE Ocisport Igualada) amb la finalitat de tramitar la seva inscripció i rebre informació de properes activitats 
organitzades per aquest organisme. Aquest podrà difondre a través de diferents mitjans de comunicació: imatges, fotos i vídeos de les activitats que es realitzen amb la finalitat de promocionar l’activitat. Les seves dades 
podran ser ced ides a tercers únicament pel compliment d’obligacions legalment establertes. En qualsevol cas, d’acord amb la Llei O. 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, es pot en tot mome nt exercir el 
dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació dirigint-se al correu info@animans.cat o a Carrer Dinamarca 3 local 8 1 08700 Igualada. 
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Només qui vulgui llogar esquís 
 
Alçada: ……..…........…  Número de peu:….....……........……  Pes: ................................................. 

Tria el teu pack 

1. Viatge + forfet + assegurança + curset: 51,5€ 

2. Viatge + forfet + assegurança + lloguer + curset : 56,5€ 

 

 

Nivell d’esquí: 
 

a.- Nivell avançat (baixa vermelles i/o negres) 
b.- Alguna vegada (baixa blaves) 
c.- Mai 

mailto:info@animans.cat

