
EXTRAESCOLARS ESCALADA
CURS 2022/2023

Benvolguts/des,

Us fem arribar  informació més detallada pel que fa als extraescolars d’escalada.

Aquesta activitat s’iniciarà al mes d’octubre de 2022 al rocòdrom de can Violí on el

CEG disposa d’un rocòdrom municipal.

Oferim entre 20 i 24 places ja que l’aforament és limitat. Es faran dos grups entre 10 i

12 nens/nes. Els dos grups faran les sessions els dilluns i els dijous. L’horari serà de

17.00h a 18.00h pels nens i nenes de 7 a 10 anys i pel que fa al segon, serà de 18.00h a

19.00h per als més grans a partir d’11 anys. Hi ha l’opció de fer un dia a la setmana o

dos. Tot i així, ES PRIORITZARÀ ELS QUE FACIN 2 DIES A LA SETMANA. TAMBÉ ES

TINDRÀ EN COMPTE L’ORDRE D’INSCRIPCIÓ.

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

De 17.00h a
18.00h

DE 7 A 10
ANYS

DE 7 A 10
ANYS

De 18.00h a
1900:h

D’11 A 16
ANYS

D’11 A 16
ANYS

El preu de l’activitat és de 8,50€ euros cada hora.

Es cobrarà per sessió, és a dir: en cas que des de l’organització en un moment puntual

no es pugui dur a terme l’activitat, dies festius o vacances escolars, no es cobrarà la

quota de les sessions corresponents. A l’inici del curs es farà arribar un calendari amb

les sessions previstes. Al mes de setembre farem una presentació del curs al local del

CEG.

Els que estigueu interessats/des, cal que feu una preinscripció fent un ingrés de 30

euros al número de compte que us indiquem a continuació indicant el nom i

cognoms del nen/a + curs  escalada.

Adjuntem un formulari que cal omplir i enviar juntament amb el resguard del

pagament.

Concepte: NOM + COGNOMS + “CURS ESCALADA”

ES48 2100 0126 1102 0032 7459

El període de preinscripció serà fins el dia 20 de juliol de 2022.
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Al setembre caldrà formalitzar la matrícula que seran 20€. Aquesta inscripció inclou

l’assegurança de la llicència federativa (*) des del mes d’octubre de 2022 fins el

desembre del 2023. Recordeu que les places són limitades i s’aniran omplint per

estricte ordre d’inscripció tenint en compte la quantitat de dies demanats.

En cas que hi hagi una inscripció de germans, a partir del segon germà s’aplicarà un

descompte del 50%.

En cas de que l’alumne ja disposi de la llicència d’aquest 2022, hi haurà un 20% de

descompte en la matrícula.

(*)Aquesta assegurança us servirà per cobrir l’extraescolar, i totes les activitats que cobreix llicència Federativa de la

FEEC modalitat C.

Formulari:

https://forms.gle/bbmyVqcXFwmRvpYD8

Salut, muntanya i amunt!!
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