ESQUIADA POPULAR PINEDA DE MAR
A continuació detallem tota la informació d’aquesta sortida organitzada des del
CE Montpalau Team:


Lloc: La Molina



Qui pot venir a la sortida?
o Tothom qui vulgui participar d’una esquiada popular amb amics i
veïns de Pineda. Els socis del CE Montpalau Team tenen un
descompte al preu de l’Autocar.
o Pel que fa a menors, entre 16/17 anys poden venir sense tutor
sempre que duguin un paper firmat amb autorització
materna/paterna.
o Menors de 16 anys hauran de venir acompanyats d’un adult o
tutor/a.



Transport (Limitat a 60 places):
o Autocars Barrera (15€ SOCIS / 20€ NO SOCIS)
(Sortida a les 6:00h de l’Església de Pineda i tornada al mateix
lloc a les 19:30h)



Horaris pistes d’Esquí
o La Molina, esquiarem de 9 a 16h.



Curs d’Esquí per a debutants:
o Posem a disposició un curs de 2hores amb monitor per aquells
qui ho necessitin. El nivell serà de debutants.
(El preu del curs d’Esquí és de 12€)



Lloguer de material:
o Tothom qui necessiti llogar material, ho podrà fer a La Molina, una
vegada arribem a pistes. Hi ha moltes botigues que ofereixen
aquest servei, que sol costar uns 20€ / persona. Es gestiona el
mateix dia i corre a càrrec d’un mateix.



Forfaits:
o El forfait es tramita online, a la pàgina web de La Molina. Cadascú
és responsable de tramitar el seu forfait, així com de demanar
assegurança d’accidents o no.
Menor: hasta los 6 años ----- 5€
Infantil: de 7 a 11 años ------- 35€
Joven: de 12 a 24 años ------ 38,5€
Adulto: de 25 a 64 años ------ 45€

Veterano I: de 65 a 74 años—35€
o

Enllaç compra forfaits ->
https://vol.lamolina.cat/es/Products/Tickets/Category?cID=115&_g
a=2.19601656.1959949581.16456145531789757469.1643869957

o

Hi ha un 20% de DESCOMPTE per FEDERATS FEEC utilizant el
codi FEEC_FDIA21/22LM

o

També hi ha descomptes per família numbrosa i monoparental.

o

Recordeu que la compra del forfait és gestionada per cadascú. Si
teniu dubtes, contacteu amb La Molina.



Assegurances FEEC.
o Raquetes de neu ✅ C
o Esquí, tot tipus ✅ D



Esmorzar i dinar:
o Tothom és lliure de decidir què fer amb l’esmorzar i el dinar.
Nosaltres recomanem que el dugueu de casa, ja que és força
més econòmic i pràctic (no s’ha de fer cua ni pagar a preu d’or).
Quedarem en un punt de La Molina en un horari en concret per
dinar tots plegats (ja ho confirmarem al bus).
Comunicació:
o Es crearà un grup de whatsapp de la sortida





Com em puc inscriure?
o S’haurà d’omplir un formulari molt ràpid que ens permetrà als
organitzadors agilitzar la feina d’organització de bus, monitoratge,
nombre de persones...
Formulari inscripció-> https://forms.gle/xJ4Zwqc1sLjMYtRZA

o

Cal tenir en compte, que per confirmar la inscripció a la
sortida cal fer el pagament dels serveis que necessiteu (busmonitoratge) i que la data límit per fer-ho és dimecres 2 de
Març.
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