
	   
VINE A ESQUIAR AMB EL MONTEROLS 

 
 
Vols venir a esquiar a Port-Ainé amb nosaltres el cap de setmana 8 i 9 de febrer? 

Dirigit a nens i nenes de l’escola de tennis i pàdel i socis en general 
 
Sortida i arribada 
• La sortida tindrà lloc el dissabte 8 de febrer a les 6 

h. del matí des del Club (cal arribar un quart d’hora 
abans). 

• L’arribada serà el diumenge 9 de febrer a les 21 h. 
aprox. al Club. 

 
Preu 
• Adults: 120 € 
• Preu nens de 7 a 14 anys: 100 € 
• Preu nens de 3 a 6 anys: 65 € 
El preu no inclou el dinar de dissabte i diumenge ni el 
lloguer d’esquís. 
 
Material d’esquí 
• Podeu portar el vostre material (botes, pals, esquís, 

taula d’snow).  
• En el cas de no disposar de material d’esquí, es pot 

llogar pels dos dies per  
29 € al mateix alberg.  

 
Inclou 
• Viatge en autocar d’anada i tornada amb sortida 

des de Reus. 
• Allotjament a l’alberg Les Estades en règim de 

mitja pensió. 
• Forfait de dissabte i diumenge a les pistes de Port 

Ainé. 
• Assegurança de pistes i viatge. 

Data límit d’inscripcions 
• Pagament en efectiu abans del dilluns 3 de febrer 

de 2014 a la Recepció del Club 
 
Allotjament 
• A l’alberg les Estades, situat a 14 km de Port Ainé. 
 
Documentació 
• Fotocòpia del DNI 
• Autorització signada pels pares (menors de 18 

anys) a entregar en el moment de fer la inscripció. 
 
Observacions 
• Els nens menors de 13 anys han d’anar 

acompanyats pel pare/mare o tutor. 
• Els majors de 13 anys poden venir sols amb 

l’autorització signada pels pares. 
• Les inscripcions es faran a recepció del Club 

abonant el preu corresponent el més aviat possible. 
• Les places són limitades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AUTORITZACIÓ PATERNA 

 
En/na ………………………………………………....................... amb DNI………………….................. com a mare/pare ó 

tutor/a de ....................................................................................................................................................................... 

Autoritza a asistir a la SORTIDA A LA NEU,  que tindrà lloc els dies 8 i 9 de febrer de 2014. Al mateix temps autoritzo 

l’obtenció d’imatges de la seva persona i/o silueta , per tal de que siguin utilitzades amb la finalitat de promocionar els 

serveis i/o proyectes que li són propis, les quals no seran venudes ni utilitzades amb cap finalitat comercial. 

I faig extensiva aquesta autorització per a les decisions mèdico-quirurgiques que calgui adoptar, en cas d’extrema 

gravetat, sota la direcció facultativa pertinent. 

I perquè així consti als efectes oportuns, signo i lliuro el present a la població de ................................, el dia …… del 

mes ……............... de l’any 2014. 

 
 
 

 
Signatura (Pare, Mare o Tutor/a) 

 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL -. Les seves dades han estat incorporades en un fitxer i son tractades a fi de gestionar de 
forma adient la relació amb el nostre Club en la seva condició de Soci, així com per a poder-li enviar, per a qualsevol mitjà, informació sobre notícies, 
serveis i/o activitats que puguem organitzar al interior del Club i que puguin ser del seu interès. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del 
Responsable del Fitxer, CLUB TENNIS REUS MONTEROLS, amb domicili a 43206 Reus (Tarragona), Carretera de Cambrils, km. 1. Pot exercir els 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades que consten en el esmentat fitxer, de forma escrita a domicili social del Club o 
a la direcció: direccio@tennismonterols.cat, a l’atenció del “Responsable de Seguretat”, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del seu DNI. 


