CONDICIONS GENERALS
Des del Club Esportiu Pyrene presentem la Temporada Hivern 2018-19!
4 mesos per gaudir de la neu i la muntanya! per Masella, La Cerdanya... i
tot el Pirineu.

1. Qui i On som
El Club Esportiu Pyrene som una entitat que estimem el Pirineu i el volem
posar a l’abast de tothom. Organitzem activitats durant tot l’any, amb
camp base a Cerdanya.
2. Filosofia
Volem facilitar el descobriment del Pirineu a nen@s, jov@s, famílies i
grups. Ens agrada fer-ho amb esquís, a cavall, en bicicleta o a peu,
respectant el medi natural.
Som conscients de la qualitat educativa de les nostres accions. Les
experiències que proposem són excepcionals, i sabem que perduraran al
llarg de la nostra vida, generant valors, comportaments i estils de vida.
Creiem que el valor d’allò que fem dependrà de amb qui ho fem: les
nostres activitats i programes els duen a terme un equip de profesionals
qualificats i amb experiència, i que alhora són seguidors dels valors del
Club.
Tenim vocació oberta i inclusiva mantenint el tracte proper i familiar.
L’autonomia, la responsabilitat, l’esforç i la solidaritat són els valors que
ens defineixen.
Apostem per les noves tecnologies com eines útils per facilitar la gestió
de les activitats i les relacions entre els membres del Club.

3. Programes
TEMPORADA COMPLETA - 40 dies - de 9h a 13h – Preu 799€*
MITJA TEMPORADA - 20 dies - de 9h a 13h - Preu 575€*
MINI TEMPORADA - 8 dies - de 9h a 13h - Preu 399€*
MITJA MINI TEMPORADA - 8 dies - de 11h a 13h - Preu 240€*
CLASSES LAST MINUTE - de 9h a 13h - Preu 65€ infant/75€ menor
CLASSES PARTICULARS - de 9h a 17h - 39€*/h (PVP 42-50€/h)
* aquests preus són únics per als socis del Club

Per a realitzar els programes cal:
• Esquís, botes i pals
• Casc, ulleres de sol i/o ventisca i crema solar
• Guants, anorak i pantalons esquí
• Forfait de MASELLA
• Esmorzar: fem un break durant el matí per agafar forces. Podeu dur
entrepà i aigua/suc de casa. O bé podeu comprar l’esmorzar al bar
de pistes.
Confirmar
l’assistència el dia anterior abans de les 20h apuntant-vos
•
al Doodle del Club.

4. Descomptes
S’aplicaran descomptes al 2on germà d’un 5% i 3er germà i següents un
10% en els Programes de Mitja Temporada i Temporada Completa.
5. Calendari
40 dies d’esquí durant la temporada, des del 01DES fins al 30MAR.
Caps de setmana i festius (Vegeu el calendari detallat a
www.clubesquipyrene.com)
6. Transport a pistes
Us oferim el servei de transport de la plana a les pistes i viceversa.
Consultar tarifes.
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www.clubesquipyrene.com

7. Modalitats de pagament
Per contractar el paquet escollit, cal efectuar el pagament de la
totalitat de l’import mitjançant ingrés o transferència bancària al
número de compte de CAIXABANK ES31 2100 0173 4502 0024 8283
del titular Club Esquí Pyrene.
8. Devolucions
En cas de lesió o malaltia (justificada amb un informe mèdic o similar)
que impedeixi esquiar la resta de la temporada:
• Durant el mes de desembre s’abonarà el 75% de la quantitat pagada
en forma de val descompte per les activitats que faci el Club durant
el 2018-19.
• Durant el mes de gener s’abonarà el 50% de la quantitat pagada en
forma de val descompte per les activitats que faci el Club durant el
2018-19.
En cas d’abandonar els programes o activitats per voluntat pròpia o
per conducta incívica el Club Esquí Pyrene no farà cap tipus de
devolució.
9. Cancel·lació o modificació de les activitats
El Club Esquí Pyrene es reserva el dret de cancel·lar o modificar
qualsevol de les activitats descrites en els programes si les condicions
metereològiques, de condició física i/o l’actitud dels participants poden
constituir un risc per a la seguretat dels mateixos participants o dels
altres companys.
10. Assegurances i Atenció Mèdica
El Club Esquí Pyrene disposa de l’assegurança d’accidents i
l’assegurança de responsabilitat civil obligatòries. Ofereixen cobertura
exclusivament quan el soci està realitzant alguna activitat programada
amb el Club. Per a l’atenció sanitària l’assegurança té conveni amb el
Centre Mèdic de Masella, així com amb l’Hospital de Puigcerdà (a
18,5km).

D’acord amb el decret 225/96 de la Generalitat de Catalunya els
responsables (director tècnic i professors) no administraran fàrmacs ni
utilitzaran materials o mitjans sanitaris que suposin invasió dels teixits
corporals. Així, no es subministrarà als participants cap mena de
fàrmac sense el consentiment dels seus pares o tutors legals, i
d’acord amb la seva prescripció mèdica, que hauran de fer arribar els
pares a info@clubesquipyrene.com.
En cas que el participant tingui alguna lesió o minusvalia que
l'impossibiliti practicar algun tipus d’activitat, serà la responsabilitat
dels pares informar-ne als monitors.
11. Contacte i dades
CLUB ESPORTIU PYRENE CIF: G-25763905
Registre al Consell Català de l’Esport núm. 16348
www.clubpyrene.com // www.clubesquipyrene.com
info@clubesquipyrene.com
T. +34 606 088 183 (Èlia Sicília)

12. Protecció de dades
D’acord amb la normativa vigent aplicable el Club Esportiu Pyrene no
utilizarà les dades dels participants per altres serveis que no siguin la
seva comunicació corporativa i/o l’anunci de les seves activitats o
programes. Fent la inscripció a qualsevol programa es dóna el permís
explícit per la difusió de qualsevol de les imatges dels participants que
es captin durant les sessions. Ens cas contrari feu-nos-ho saber a
info@clubesquipyrene.com.

Posem a la disposició dels socis la tramitació de l’assegurança targeta
federativa “TargeNeu” amb descomptes especials.
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