Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Ramon Muntaner

AUTORITZACIÓ DELS
PARES/TUTORS
PER A ACTIVITATS FORA DEL CENTRE

Figueres, 5 de desembre del 2016
Benvolguts senyors,
Us comuniquem que els dies 16, 17 i 18 de febrer, el vostre fill/a participa en l’activitat d’esquí dins
les activitats del centre d’aquest curs 2016-2017. El dijous 19 de gener, a les 20 hores, a la sala
d’actes de l’institut farem una reunió informativa per als pares. En aquesta reunió explicarem les
activitats que es faran, material que s’ha de portar, què s’hi va a fer... I contestarem tots els dubtes
que puguin tenir tant pares com alumnes.
Cal recordar que l’objectiu d’aquesta sortida és l’esquí i que és obligatori fer el curset integral (tot el
dia) amb el monitor i portar el casc obligatori, així com aprofitar el dia per esquiar.
L’activitat està organitzada per l’agència Inter-Cerdanya, viatges Tuiui S.L.
Tenint en compte que ja heu fet la paga i senyal de 50€ us queda fer un 2n pagament de 214€.
El preu inclou:


Estada a HOTEL CAMPUS (a Puigcerdà)



2 mitges pensions (dia 16: sopar; dia 17: esmorzar i sopar; dia 18: esmorzar)



2 dinars de menú per als dies 17 i 18; per tant, cal portar l'esmorzar i el dinar del dia 16 de
febrer.



Forfets diaris a les pistes de la Masella i Les Angles.



Assegurança de pistes (llitera, assistència a pistes i trasllats a l’hospital)



Curset integral d’esquí amb monitor (tot el dia).



Viatge i desplaçaments amb autocar.

El preu del lloguer de material va a part.
En cas que s’hagi de llogar els preus són els següents:
-Lloguer esquís + casc: 23 €
-Lloguer snow + casc: 34 €
-Lloguer anorac + pantalons: 23 €
En cas que es lloguin esquís, snow o vestimenta, els diners corresponents caldrà lliurar-los en
efectiu el dia 19 de gener, a la reunió informativa que es convocarà per als pares.
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El 2n pagament de la sortida s’ha de realitzar al banc BBVA, al número de compte següent:

ES590182-0263-30-0208553998

Ha de constar el nom i cognoms de l’alumne/a i posar-hi “esquiada”
(Es pot fer el pagament directament a la finestreta d'una oficina del BBVA, a través dels caixers
automàtics o per transferència bancària via internet.)

Segon pagament de 214€: a partir de l’1 de gener fins del
15 de gener de 2017
És farà una altra reunió a l’hora del pati per explicar als alumnes participants tot el funcionament
de l’esquiada. Caldrà portar l’autorització (és l’últim full d’aquesta carta) amb totes les dades
el dia de la reunió d’alumnes, no la de pares i lliurar-la als professors quan els prenguin les
dades per poder fer la reserva del material.
El dia de la reunió per als alumnes de segon i tercer serà el dijous 26 de gener a l’hora del pati a
la sala d’actes.
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NOM I COGNOMS:
OMPLIU AQUESTA BUTLLETA I RETORNEU-LA ALS PROFESSORS/-ES

QUAN US

PRENGUIN LES DADES PER RESERVAR EL MATERIAL, a la reunió del dia 26 de gener a
l’hora del pati a la sala d’actes.

1. Quant al material, cal que marqueu amb una X quina és la vostra situació:
Vull practicar ESQUÍ
SÍ / NO Necessito llogar el material

Vull practicar SNOWBOARD
SÍ / NO Necessito llogar el material



Necessito llogar anorac i pantalons SÍ / NO



Necessito llogar casc (Si llogo esquis i/o snow ja hi va inclòs) SÍ / NO

2. Ompliu la graella amb les vostres dades:
Data naixement:
DNI (si en teniu)
Nº Seguretat Social
Alçada:

cm

Pes:

Kg

Nivell
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Debutant



Principiant



Mitjà



Alt

