CLUB DE COMPETICIÓ i de
FORMACIÓ D’ESQUÍ ALPÍ
i de PATINS INLINE

TARIFES
TEMPORADA 15/16
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TARIFES 15/16
Espor stes fins a 8 anys :


Temporada d’esquí “Secció Esquí Forma u” + Entrenaments, stages i ac vitats es u/tardor
+ Entrenaments Pa ns Inline
o 850,00 €

Espor stes a par r dels 9 i fins els 20 anys :


Temporada d’esquí “Equip de Compe ció” o “Secció d’Esquí Forma u” + Entrenaments,
stages i ac vitats Es u/Tardor + Entrenaments Pa ns Inline (inclou compe ció)
o 1.170,00 €

Per an cs corredors del May Luengo Esquí Club : Per an cs corredors amb una an guitat
mínima de 3 anys de compe ció i que per mo us d’estudis o d’altres, vulguin con nuar
entrenant però sense compe r:


Temporada d’esquí + Entrenaments, stages i ac vitats Es u/Tardor + Entrenaments Pa ns
Inline (inclou compe ció si es desitja)
o 850,00 €

Cursets (6 a 12 anys)




Puríssima. 3 dies :
145,00 €
Nadal. 5 dies 20 h. – Del 27 al 31 de desembre :
Reis. 4 dies 16 h. – Del 2 al 5 de gener :

240,00 €
195,00 €

Curset per a Màsters : 25 dies. Caps de setmana i fes us Nadal i Cap d’Any : 550,00 €
Pack de 30 dies 5h./dia (de 6 a 12 anys) per disposar a l’hivern : 550,00 € Només secció esquí forma
Pack de 15 dies 5h./dia (de 6 a 12 anys) per disposar a l’hivern : 415,00 € Només secció esquí forma

u

u

Descompte del 40 % pel segon germà i del 60 % pel tercer
(A aplicar sempre per rigorós ordre d’edat i no aplicable als cursets de Puríssima, Nadal i Reis, Màsters i Pack)
Els preus inclouen les sessions i entrenadors dels entrenaments i ac vitats de tot l’any ...
No inclouen llicències, forfets, allotjaments estades, material personal, etc ...

Quota Familiar :

100,00 €.
Per optar als serveis de temporada, tramitació de FF, assegurances, etc ...

Soci Individual:

35,00 €.
En el cas de que no nguis cap familiar entrenant al club, però si vols
optar a la ges ó de forfets de temporada, assis r als events, cursets,
packs del club. ...
3

CALENDARI TEMPORADA 15/16
Temporada d’Esquí (desembre a abril) :




Entrenaments “Equip Compe ció” i “Secció d’Esquí Forma u”
Par cipació a curses amb l’Equip de Compe ció
Altres events o ac vitats
Tots els caps de setmana i festius escolars a pistes a partir de l’obertura de les estacions
de La Molina i Masella
+
Nocturns a Masella
+
Dilluns matí

Temporada Estiu/Tardor (juny, juliol, setembre, octubre i novembre) :




Entrenaments i par cipació a curses de pa ns amb l’Equip de Pa ns Inline
Sor des amb BTT, natació, senderisme, ascensió a cims, vies ferrades, barranquisme ... i
ac vitats similars
Altres events o ac vitats
Entreno 2 caps de setmana de cada mes
+
1 dia d’entrenament intersetmanal totes les setmanes
+
2 stages de multiactivitats de 7 dies el juny i juliol a la Cerdanya
+
2 Stages d’esquí
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CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ 15/16
Pagament Quotes :





Quota Familiar o Soci Individual :
o En el moment de l’alta al club.
Quotes Temporada :
o En tres terminis a par r de l’alta al club
 Finals de novembre, desembre i gener
Cursets Forfets de temporada, llicències, Targeneu, Mul risc, Cursets i curses :
o En el moment de la contractació o inscripció

Anul·lació Cursos Contractats :




Per compte del Club :
o Sempre que no hi hagi un mínim d’inscripcions, sense més responsabilitat que la
devolució íntegre de l’import pagat.
Per compte del soci :
o Devolució segons la data i per causes majors o lesió:

En cas de lesió del soci (que impedeixi esquiar la resta de temporada):


Temporada d’esquí (desembre a abril)
o Al llarg del desembre :


o

Al llarg del gener :




S’abonarà el 50% de la quan tat pagada del curs o curset contractat al major comptable del
soci per les contractacions futures que faci amb el Club, el mateix soci o bé el seu cònjuge,
fills o ‐en cas de lesió d’ aquests úl ms‐ pares.
S’abonarà el 30 % de la quan tat pagada del curs o curset contractat al major comptable del
soci per les contractacions futures que faci amb el Club, el mateix soci o bé el seu cònjuge,
fills o ‐en cas de lesió d’ aquests úl ms‐ pares.

Temporada es u/tardor (juny a novembre)
o Al llarg del juny :


o

S’abonarà el 50% de la quan tat pagada del curs o curset contractat al major comptable del
soci per les contractacions futures que faci amb el Club, el mateix soci o bé el seu cònjuge,
fills o ‐en cas de lesió d’ aquests úl ms‐ pares.

Al llarg del juliol :


S’abonarà el 30 % de la quan tat pagada del curs o curset contractat al major comptable del
soci per les contractacions futures que faci amb el Club, el mateix soci o bé el seu cònjuge,
fills o ‐en cas de lesió d’ aquests úl ms‐ pares.
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FORFETS
PREUS FORFETS
ALP 2500
Preu Socis
MLEC
Fins 22‐11‐15
650,00€
500,00€
30,00€

Tarifa Públic
Fins 22‐11‐15 / A partir 23‐11‐15
ADULT
INFANT/VETERÀ I
MENOR/VETERÀ II

675,00€
520,00€

/
/

755,00€
580,00€

ADULTS :

Nascuts fins el 31/12/2003

INFANTS :

Nascuts entre els anys 2004 i 2008 ambdós inclosos

MENORS :

Nascuts a par r de 01/01/2009

Preu Socis MLEC
A partir 23‐11‐15
730,00€
560,00€

VETERÀNS I: Nascuts entre els anys 1941 i 1950 ambdós inclosos
VETERÀNS II : Nascuts fins el 31/12/1940

PREUS ESPECIALS PER FAMÍLIES NOMBROSES I PER RESIDENTS A LA CERDANYA .
CONSULTEU‐NOS‐HO !!!
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TARGENEU
Assegurança de lleure mundial pels esports d'hivern de la FCEH, Esquí de Muntanya, Tir amb arc i
Pulca Escandiva amb rescat, primera cura i fora pista dins del marc de les instal·lacions.
També Assegurança Europea per altres ac vitats espor ves.
Cobreix de l’1 de juny del 2015 al 31 de maig del 2016.
TARGENEU
Targeneu Infantil (menor de 16 anys)
Targeneu Adult
Targeneu Familiar T3 ‐ 3 membres

36,00 €
55,00 €

Màxim dos adults majors 18 anys, si fan els 18 anys el 2016, es consideren adults

116,00 €

Targeneu Familiar T4 ‐ 4 membres
Màxim dos adults majors 18 anys, si fan els 18 el 2016 es consideren adults
5è. membre i següents gratuïts

130,00 €

MULTIRISC
Assegurança de lleure Mul espor va i Mundial, exceptuant zones polars i muntanyes superiors a
7.000 m, que garanteix el seguiment de tota la lesió. Excursionisme, Esquí de Muntanya,
Senderisme, Esquí Alpí, Marxes, Esquí de Fons, Bicicleta de Muntanya, Surf de Neu, Campaments,
Telemarc, Descens de Barrancs, Raquetes de Neu, Escalada, Trineu de Gossos, Espeleologia,
Canicrós, Alpinisme, Alta Muntanya, Raids de Muntanya i Campaments d’iglú.
També Assegurança Europea per altres ac vitats espor ves.
Cobreix des de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016.
MULTIRISC
Multirisc Individual Juvenil si fan els 18 anys el 2016, es consideren adults
Multirisc Individual Adult
Multirisc Familiar T3 ‐ 3 membres
Màxim dos adults majors 18 anys, si fan els 18 anys el 2016, es consideren adults

60,00 €
115,00 €
260,00 €

Targeneu Familiar T4 ‐ 4 membres
Màxim dos adults majors 18 anys, si fan els 18 el 2016 es consideren adults
5è. membre i següents gratuïts

300,00 €

Per més informació :
h p://www.fceh.cat/no cia/2064/Assegurances%20de%20la%20FCEH%20per%20a%20totes%20le
s%20fam%C3%ADlies%20/
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LLICÈNCIES CORREDORS/ES
LLICÈNCIES CATALANES (Alevins, i Màsters Competició)
Llicència Catalana Esports d'hivern
130,00 €
LLICÈNCIES ESTATALS (Infantils, Juvenils i Sèniors Competició)
Llicència Estatal Esports d'hivern
220,00 €
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