
 

 

 

 

 

 

 

CONSELL ESPORTIU DE L´URGELL                                                     SORTIDA A ESQUIAR CURS 17/18 

C/ Agoders, 16 – 25300 TÀRREGA 
Tel. 973 50 07 07 – Fex 973 50 06 66                                                                                  
Mòbil. 607 35 48 60 – CIF –G-25033986 
esports@urgell.org 

 
El Consell Esportiu de l’Urgell organitza una sortida a esquiar a Port del Comte pel proper divendres 16 de febrer 
de 2018. L’activitat està encarada als nens i nenes de 5è i 6è de les escoles de la comarca i amb l’acompanyament 
de mestres de cadascuna d’elles. 
 
SORTIDA 
PREU: 55 €   
NOTA: El preu és el mateix per a tothom, independentment si ja té quelcom de material d’esquí. El preu inclou: 
desplaçament, lloguer de material d’esquí, 3 hores de classe amb monitors, assegurança especial de pistes i 
tubbies i trineus. 
HORA I LLOC DE SORTIDA: divendres 16 de febrer a les 7:30 h. a l’estació d’autobusos (molt puntuals). 
HORA TORNADA APROXIMADA: el mateix dia a les 19:00 h (aproximadament) 
ACTIVITATS 

- De 10’30 h. a 13’30 h. esquí acompanyats de monitors (classes d’esquí) 
- De 15 h. a 16’30 h. baixades amb tubbies i trineus. 

Per tal d’agilitzar el procés i el control de pagament, us demanem que feu l’abonament mitjançant un d’aquests 
dos sistemes (NO ES PERMET FER INGRESSOS EN EFECTIU). Cal lliurar i abonar el comprovant de pagament a la 
teva escola abans del dimecres 31 de gener. 
 

PER CAIXER BANC SABADELL PER INTERNET 
OPERATIVA A SEGUIR: 
- Introduir la targeta de qualsevol entitat 
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS 
- Prémer el botó: PAGAMENT A    
  TERCERS 
- Introduir el codi de centre: 000859 
- Seleccionar el concepte de pagament 
Sortida a esquiar 
- Seguir les indicacions i acceptar l’operació 
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per    
   vosaltres i un per l’escola 

EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR DE: 
Escola Maria-Mercè Marçal 
Núm. compte 
IBAN: ES 94 0081 0100 91 0001094013 
BIC: BSABESBBXXX 

 
..................................................................................................................................................................................................... 

 

Autoritzo al meu fill/a a participar amb la seva escola a la sortida a esquiar que organitza el Consell Esportiu de l´Urgell el dia 

16 de febrer de 2018 a Port del Comte. 

DADES DEL NEN/A: 
NOM...................................................... COGNOMS.................................................................................................................. 

ALÇADA.......................................... NÚM.CALÇAT................................................ PES.......................................................                                 

ANY NAIXEMENT............................................................          TARGETA SANITÀRIA ...........................::......................................... 

NIVELL D’ESQUÍ: 
Ha anat mai a esquiar?    SI     NO                Quantes vegades?     CAP               POQUES                  MOLTES 
Quin nivell creus que té?                Debutant                                Iniciat                                 Expert 
 

Signat pare/mare o tutor/a:     DNI pare/mare o tutor/a: 


